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إهداء
أىدي ىذا البحث إلى:
إلى وطني الغالي فمسطين الحبيبة..
إلى روح جدي الطاىرة الشييد إبراىيم عبد اليادي الحاج..
إلى من كمل جبينو العرق وشققت يديو األيام لبناء ىذا الصرح العظيم جامعة االزىر..
إلى من كان سندي وعوني ومنحني والعزيمة واإلصرار في أصعب الظروف..
كبار وتقف كمماتي كل كمماتي عاجزة عن شكره ورد جميمو ..
إلى من تنحني جبيتي لو إجالالً وا ًا

إلى والدي األستاذ الدكتور فوزي إبراىيم الحاج أطال اهلل في عمره ،وألبسو ثوب الصحة والعافية،
ومتعني ببره ورد جميمو..
إلى أمي الغالية عمى قمبي ..إلى من وقفت إلى جانبي وتحممت انشغالي لك مني كل التقدير..

إلى من ألجمو تيون الحياة وترخص التضحيات  ..إلى ألاعش من روحي على هفس

ي ..إلى إشراقتي

وفرحة أيامي ..إلى نبض قمبي والزوح التي جسكننى  ....إلى طفلي الغالي عمزو..
إلى رياحين حياجي أخوجي وأخواجي ألاعشاء ابزاهيم ،رباب ،فطيمة ،محمود..
إلى الحاضزين الغائبين الذين غيبهم املوت والسفز ليكوهوا معي في يومي هذا جدجي طيب
هللا ثزاها ،حسن و رشا..
إلى صديقاجي الغاليات أدامكم هللا شموعا ثنير دربي..
إلى أهلي وأقاربي و إلى سميالجي وسمالئي في العمل والدراسة وإلى كل من أحب ..

ب

شكر وتقدير
الميم لك الحمد كما ينبغي لجالالل وجيالك وعظاليم سالمطانك ،سالبحانك ال عمالم لنالا إال مالا عممتنالا

وأنت عالم الغيوب ،والصالة والسالم عمي سيدنا محمد صمي اهلل عميو وسمم.

كم ىي لحظات السعادة التي أعيشيا بعد أن َّ
من اهلله عز وجل عمي بإنجاز ىذا البحث حيالث
إن ىذه البحث لم يصل إلي ىذه المرحمة إال بفضل اهلل تعالي أوالً ثم بفضل أصالحاب الفضالل الالذين
بذلوا الجيد وذلموا الصعاب ،ولم يبخموا عمي بنصحيم ،حتى أثمر جيالدي ىالذا ،ومالن بالاب االعتالراف

بالفض الالل ألص الالحاب الفض الالل ،أج الالد ل ازمال الاً عم الالي أن أتق الالدم بخ الالالص الش الالكر والتق الالدير لمشال الرفي ال الالدكتور

الفاضالل مالالروان األاالالا الالالذي لالالم يالالدخر جيالالداً فالالي توجيالالو النصالالا ف خالالالل فتالرة الد ارسالالة الجامعيالالة واتمالالام

البحالالث ،كمالالا أتقالالدم لالالدكاترة قسالالم إدارة االعمالالال بالشالالكر الجزيالالل لجيالالودىم ،والشالالكر موصالالول لمالالدكتور

وفيالالق األاالالا والالالدكتور نبيالالل المالالوح لقبالالوليم مناقشالالة البحالالث ،وأخيال اًر أتقالالدم لوالالالدي الالالدكتور فالالوزي الحالالاج

دوما سنداً لي خالل دراستي.
الذي كان ومازال ً

كمالالا ال يسالالعني إال أن أشالالكر كالالل مالالن شالالجعني وسالالاندني إلكمالالال د ارسالالتي بالالدعواتيم الصالالادقة

ودعميم لي .

ىالؤالء مالالن ذكالرتيم مالالن أصالالحاب الفضالالل ،أمالالا مالالن افمالالت عالالنيم مالالن ايالالر قصالالد فميالالم منالالي كالالل

الشكر.

أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق الغرض المنشود من ىذا البحالث ،فالإن وفقالت فمالن اهلل وان

قصرت فمن نفسي فمست إال بش اًر والبشر ينتابيم الضعف والقصور.

ج

ممخص البحث
ىدف البحث إلى التعرف عمى العالقة بين التمكين اإلداري بأبعاده السبعة(التعميم ،التحفيز،

وضوح اليدف ،الممكية ،االحترام والتقدير ،فرق العمل ،الرابة في التغيير) وااللتزام التنظيمي
ومستوى تطبيق كل منيا في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة .
وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكون مجتمع البحث من العاممين في

المؤسسات الدولية في قطاع ازة والتي يبمغ عددىا( )65مؤسسة دولية ،وقامت الباحثة باختيار()8
مؤسسات كعينة قصدية ،يتجاوز عدد موظفي كل مؤسسة ( )55عامالً ،ولتحقيق ىذا الغرض
قامت الباحثة بتصميم االستبانة كالأداة لجمع البيانات ،حيث تم توزيع ( )551استبانة عمى العاممين

الذين تم اختيارىم كعينة لمدراسة ،والذين يحممون المسميات التالية (مدير ،نا ب مدير ،منسق

مشروع ،مساعد منسق مشروع ،إداري) وبمغت نسبة االسترداد (.)%80.5

وأظير البحث عدة نتا ج أىميا :وجود عالقة طردية قوية بين التمكين اإلداري وااللتزام
التنظيمي ،وأن مستوى التمكين اإلداري في المؤسسات األىمية العاممة في قطاع ازة مرتفع بدرجة
متوسطة بوزن نسبي ) ،)%83وتوصل البحث أيضاً إلى أن االلتزام التنظيمي لدى العاممين في

المؤسسات الدولية في قطاع ازة كان مستواه مرتفعاً بدرجة متوسطة بوزن نسبي ( ،)%86وأظيرت
النتا ج تفاوتاً في موافقة عينة الدراسة عمى وجود األبعاد السبعة التي حددتيا الدراسة لمتمكين

اإلداري ،حيث احتل هبعد وضوح اليدف المرتبة األولى ،بينما احتل هبعد التعميم المرتبة الثانية ،ثم
احتل العمل الجماعي المرتبة الثالثة ،ثم يميو الرابة في التغيير ثم االحترام والتقدير ثم التحفيز
وأخي اًر الممكية في المرتبة األخيرة.

وكشف البحث عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية حول استجابات المبحوثين حول

التمكين اإلداري تعزى لممتغيرات الديموارافية ،وكشفت أيضاً عن عدم وجود فروق ذات داللة
إحصا ية في استجابات المبحوثين حول االلتزام التنظيمي تعزي لممتغيرات الديموارافية فيما عدا

متغير الجنس وكان الفارق لصالف الذكور.
وأوصى البحث بعدة توصيات أىميا االىتمام بتوفير متطمبات التمكين اإلداري في
المؤسسات الدولية من خالل تيي ة المناخ التنظيمي المناسب والثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق

متطمبات التمكين ،وأوصى أيضاً بضرورة االىتمام بنظام الحوافز بكافة أنواعيا(المادية والمعنوية)

وكذلك إعطاء الموظفين فرصة أكبر في المشاركة في صنع القرار من خالل إعطاءىم فرصة أكبر
يجيا ،ومن خالل توفير المعمومات والعمل عمى انسياب
في المشاركة في صنع الق اررات تدر ً
المعمومات بين المستويات اإلدارية المختمفة.
د

Abstract
This study aimed to identify the relationship between Administrative Empowerment from its seven dimensions: (Education, Motivation, Purpose, Ownership,
Respect and,Ego- Elimination,and Willingness) and Organizational Commitment from
its three dimensions and the level of applying of each of them in International
Organizations operating in the Gaza Strip.
The researcher used the analytical descriptive method. The study community
consisted of staff working in International Organizations working in the Gaza Strip,of
which there were 65 organizations. The researcher chose 8 organizations as an
intentional sample, selected depending on the number of staff in these International
organizations which exceeds 15 employees. Hence, the sample results were more
accurate and representative of the sample community.
To achieve this Purpose,the researcher designed a questionnaire as a tool for data
collection.Where 150 questionnaires were distributed on workers who have been
selected as a sample for the study and who hold the following titles (director, deputy
director, project coordinator, project assistant, manager.) The recovery ratio totaled
80.5%.
The most important results of the Research are as following:
The level of administrative empowerment in International Organizations operating
in the Gaza Strip was moderately high with a relative weight (83%). The study also
found that the organizational commitment of employees of international organizations
in the Gaza Strip was a moderately high level with a relative weight (86%). Results
showed disparity in agreement of the sample of the study on the existence of the seven
dimensions, identified by the study of administrative empowerment, where the
dimension of Purpose ranked first,while Education dimension ranked second,then EgoElimination in third place,followed by willingness,next Respect and appreciation,then
Motivation and finally Ownership ranked last. The study revealed that there were no
significant statistical differences in the respondents responses about the administrative
empowerment due to demographic variables. It also revealed that there were no
statistically significant differences in the respondents responses about organizational
commitment due to the demographic variables,except for the variable of Gender where
the difference was in favor for males. When measuring the relationship between the
administrative empowerment and organizational commitment,results indicated a strong
positive relationship between administrative empowerment and organizational
commitment.
The study recommended several points. The recommendations notably included
the following: the need to address the incentive system of all kinds (physical and
moral), as well as giving employees a greater opportunity to participate in decisionmaking by giving them greater opportunity to gradually participate in decision-making
and through providing information and working on information flow between the
various administrative levels.
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أوالً :األهمية العممية

ثانياً :األهمية العممية

مقدمة:
تعمالالل المنظمالالات المعاص الرة فالالي ظالالل ظالالروف متغي الرة ومعقالالدة تفالالرض عمييالالا تحالالديات عديالالدة

وكبيرة لم تشيدىا من قبل ،كالتطور اإلداري والتكنولوجي والمعموماتي وحدة المنافسة بين المنظمات
ومالالا صالالاحبو مالالن تغيالرات فالالي السياسالالات والمنطمقالالات ،حيالالث إن بي الالة األعمالالال التنافسالالية قالالد زادت بالالال

شالالك مالالن السالالرعة والمعالالدل الالالذي تحتالالاج فيالالو المنظمالالات إلالالى اإلبالالداع لممحافظالالة عمالالى بقا يالالا وتعزيالالز

موقعيالالا التنافسالالي .وان إحالالدى الطالالرق التالالي تجعالالل المنظمالالة إبداعيالالة تكمالالن فالالي قالالدرتيا عمالالى تعزيالالز
وتط الالوير واس الالتغالل مواى الالب الع الالاممين وعم الالى وج الالو الخص الالوص إمكاني الالاتيم اإلبداعي الالة (عب الالد الحس الالين

.)264:2152

وفي ظل مسؤولية القادة والمديرين عن فشالل أو نجالاح المنظمالات ،أصالبف االىتمالام باإلنسالان
وبإدارتو وتوجييو وتحفيزه يفوق ايره من األمور األخرى المتعمقة بالمال والتقنية واليياكل التنظيمية،
وذلك لكونو يزخر بقدرات كثيرة ممموسة (فالق ونافمة )2:2119 ،حيث يعتبالر العنصالر البشالري ىالو

المحك الر يسي في إطالة بقاء أي منظمة ناجحة ،لذا اضطرت منظمات األعمال في ظالل التغيالرات
المتسالالارعة فالالي بي الالة األعمالالال والضالالغوط المرافقالالة لممنافسالالة العالميالالة إلالالى تبنالالي مفالالاىيم إداريالالة حديثالالة

لتحقي الالق الميال الزة التنافس الالية ،وبالت الالالي ب الالدأت ت الالولي العدي الالد مال الن المؤسس الالات والش الالركات اىتمامال الاً خاص الالة
دركاً منيا بالأن
بمواردىا البشرية عن طريق تبني مفيوم التمكين كوسيمة لرفع درجة الثقة بالعاممين ،إ ا

االىتمام بالعنصر البشري ىو السبيل لممنافسة وتحقيق التميز (الخشالي والزابي.)62 :2155 ،

ولمتمك الالين أىمي الالة خاص الالة نظال ال اًر الرتباط الالو بمجموع الالة م الالن قض الالايا ميم الالة عم الالى أرس الاليا موض الالوع

الالمركزيالالة اإلداريالالة ،والجالالودة الشالالاممة ،واعالالادة اليندسالالة ،واعالالادة الييكمالالة وعمالالل الفريالالق ،والمؤسسالالة
المتعممالالة (ال الوادي ،)25:2152 ،وتعالالد اسالالتراتيجية تمكالالين العالالاممين مالالن أىالالم مالمالالف اإلدارة الحديثالالة
والتالالي تيالالتم بشالالكل ر الاليس بإقامالالة وتكالالوين الثقالالة بالالين اإلدارة والعالالاممين وتحفيالالزىم ومشالالاركتيم فالالي اتخالالاذ

القالرار وكسالالر الحالالدود اإلداريالالة والتنظيميالالة الداخميالالة بالالين اإلدارة والعالالاممين ممالالا يالالنعكس بصالالورة حتميالالة
عمالالى تنميالالة روح ال الوالء وااللت الزام التنظيمالالي (عبالالد المحسالالن )259:2152 ،وبمالالا أن التمكالالين اإلداري

ىالالو مالالنف العالالاممين حريالالة التصالالرف وتحقيالالق المشالالاركة فالالي اتخالالاذ الق ال اررات ،فيالالو بالالذلك يحقالالق فرصالالة
إلعمالالال العقالالل والتفكيالالر اإلبالالداعي ،فالالالتمكين والثقالالة والسالالماح بتالالدفق المعمومالالات وزيالالادة فالالرص الحالوار
والتفالالاىم يسالاليم إلالالى حالالد كبيالالر فالالي إيجالالاد منالالاخ تنظيمالالي مناسالالب تبالالرز فيالالو مالمالالف السالالموك اإلبالالداعي

لمعاممين.

وعمى الرام مالن وجالود العديالد مالن األبحالاث والد ارسالات التالي تناولالت موضالوع التمكالين إال أنالو

مالالا زال محالالط أنظالالار البالالاحثين نظ ال اًر ألىميالالة التمكالالين كمفيالالوم إداري معاصالالر ،يمعالالب دو اًر كبي ال اًر فالالي
2

تحقيال الالق المي ال الزة التنافسالالالية لممنظمال الالات فال الالي ظال الالل العولمالالالة واالنفتال الالاح االقتصال الالادي وح الالدة المنافسال الالة بال الالين

المنظمات العالمية.

 1.1مشكمة البحث:
إن بي ال الالة األعمال الالال التنافسال الالية قال الالد زادت بال الالال شال الالك مال الالن السال الالرعة والمعال الالدل الال الالذي تحتال الالاج فيال الالو

المنظم الالات إل الالى اإلب الالداع لممحافظ الالة عم الالى بقا ي الالا وتعزي الالز موقعي الالا التنافس الالي ،وتكم الالن ق الالدرة المنظم الالة
باالس الالتمرار وتحقي الالق التمي الالز ف الالي ق الالدرتيا عم الالى تعزي الالز وتط الالوير موقعي الالا التنافس الالي واس الالتغالل مواى الالب

العاممين عمى وجو الخصوص (راضي.)62:2151 ،

و يعالالد االلت الزام مالالن الظ الواىر الميمالالة فالالي حيالالاة البش الرية بشالالكل عالالام ،وفالالي منظمالالات األعمالالال
بشالالكل خالالاص ،ونتيجالالة لالالذلك فقالالد بالالرزت الحاجالالة إلالالى إدارة السالالموك اإلنسالالاني فالالي المنظمالالات بغالالرض

تحفيالزه وزيالالادة إلت ازمالو ممالالا أدى إلالالى ظيالالور العديالالد مالالن النظريالالات ،واجالراء الكثيالالر مالالن الد ارسالالات التالالي
ىدفت إلى تحديالد العوامالل المالؤثرة فالي االلتالزام التنظيمالي ممالا يالدفع لمقالول بالأن االلتالزام التنظيمالي بالات
واحداً من المتغيرات اليامة التي أوالىا الباحثون اىتماميم في الفترة األخيرة.

وفالالي ظالالل ىالالذه المتغي الرات الس الريعة فالالي بي الالة األعمالالال والضالالغوط المرافقالالة لممنافسالالة العالميالالة،
تالالولي المنظمالالات االىتمالالام لتبنالالي مفالالاىيم إداريالالة جديالالدة ،وبالتالالالي ليسالالت بمفاجالالأة أن تمجالالأ المنظمالالات

لالىتمام بمواردىالا البشالرية عالن طريالق تبنالي مفيالوم التمكالين ،حيالث يركالز التمكالين بشالكل ر اليس عمالى
إقامالالة وتكالالوين الثق الالة بالالين اإلدارة والع الالاممين ،وتحفيالالزىم ومش الالاركتيم باتخالالاذ القالالرار ،ولعالالل اس الالتراتيجية

التمك الالين ى الالي أح الالد الم الالداخل الت الالي تعم الالل عم الالى زي الالادة الال الوالء وااللتال الزام التنظيم الالي ل الالدى الع الالاممين ف الالي

المنظمات.

وأوصى حنونة ( )2152القيادات اإلدارية بالعمل عمى تنمية االلتزام التنظيمي عند العاممين

لالالدييم مالالن خالالالل تالالوفير بي الالة تنظيميالالة تسالالمف باالبتكالالار واإلبالالداع الالالوظيفي وتتسالالم بعالقالالات االحت الرام
والتقدير بين العاممين وتوفير الظروف المادية التي تساعد الموظف عمى العمل بكفاءة مما يزيد من

مسالالتوى الت ازم الو التنظيمالالي ،وأشالالار أبالالو سالالمك ( )2155إلالالى ضالالرورة زيالالادة االىتمالالام بعوامالالل الجالالذب

واالس الالتقرار لمع الالاممين وبق الالا يم لزي الالادة االلتال الزام بالمنظم الالة ،وأوص الالى قاس الالم ( )2155بض الالرورة االىتم الالام
بجانب االلتزام التنظيمي في المنظمات.
وأشالالار عبالالد الحسالالين ( )2152إلالالى ضالالرورة تبنالالي اسالالتراتيجية تمكالالين العالالاممين كمالالدخل لزيالالادة

االلتزام التنظيمالي وذلالك عالن طريالق األخالذ بأسالموب العمالل الجمالاعي كفريالق إلنجالاز العمالل ،وضالرورة
تعزيز االلتزام التنظيمي لدى الموظفين عن طريق الندوات وورش العمل بحيث يكون محورىا تعزيالز
الممارسات اإليجابية لمموظفين بما يخدم أىداف المنظمة.
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وتسعى الدراسة لمكشف عن عالقة التمكين اإلداري بالااللتزام التنظيمالي وذلالك فالي المؤسسالات

الدولية العاممة في قطاع ازة من خالل السؤال الر يسي التالي:

ما عالقة التمكيين اإلداري بيااللتزام التنظيميي لمعياممين فيي المنظميات الدوليية العاممية فيي

قطاع غزة؟

ويتفرع منو األس مة التالية:
 .5ماىي درجة ممارسة التمكين اإلداري في المنظمات الدولية العاممة في قطاع ازة؟
 .2ما ىو مستوى االلتزام التنظيمي لمعاممين في المنظمات الدولية العاممة في قطاع ازة؟
 .3ما عالقة التمكين اإلداري بااللتزام التنظيمي لمعاممين في المؤسسات الدوليالة العاممالة فالي قطالاع
ازة؟

 .4ىالالل يوجالالد إدارك إلدارة المؤسسالالات الدوليالالة ألبعالالاد التمالاليكن مالالن حيالالث تعمالاليم وتحفيالالز العالالاممين،
وضوح اليالدف بالنسالبة لمعالاممين ،الممكيالة والمشالاركة اتخالاذ القال اررات ،الرابالة فالي التغييالر والعمالل

الجماعي واالحترام والتقدير؟

 1.2متغيرات البحث:
يتكون البحث من متغيالر مسالتقل يتمثالل فالي مكونالات التمكالين اإلداري التالي تالم االتفالاق عمييالا
في معظم الدراسات والكتب المتعمقة بموضوع التمكين اإلداري ،ومن ناحية أخرى متغير تابع يتمثالل

في االلتزام التنظيمي .وىي موضحة كالتالي:
المتغير المستقل:

التمكين اإلداري :ويتفرع منو األبعاد التالية حسب تعريف ( )Stirr, 2003وىي:
أ .التعميم (.)Education

ب .التحفيز (.)Motivation
ج .وضوح اليدف (.)Purpose

د .الممكية (.)Owenership

ه .الرابة في التغيير (.)Willingness

و .العمل الجماعي (.)Ego Elimination

ز .االحترام والتقدير (.)Respect
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المتغير التابع :االلتزام التنظيمي.
المتغيرات الديموغرافية :الجنس ،العمر ،الحالة اإلجتماعية ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،سنوات الخبرة

التمكين اإلداري


التعميم



التحفيز



وضوح اليدف



الممكية



الرابة في التغيير



العمل الجماعي



االحترام والتقدير

االلتزام التنظيمي

شكل رقم ( :)1.1نموذج البحث
جرد بواسطة الباحثة

 1.3فرضيات البحث:
الفرضية الرئيسية:
توجالالالد عالقال الالة ذات داللالالالة إحصال الالا ية عنالالالد مسال الالتوى دالل الالة ) )α≤0.05بال الالين التمكال الالين اإلداري

وااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة وتتفرع منيا الفرضيات اآلتية:

 .5توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) )α≤ 0.05بين التعميم وااللتزام التنظيمي
في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

 .2توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) )α≤0.05بين التحفيز وااللتزام التنظيمي
في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
 .3توجالالد عالقالالة ذات داللالالة إحصالالا ية عنالالد مسالالتوى داللالالة ) )α≤0.05بالالين وضالالوح اليالالدف وااللتالزام
التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) )α≤0.05بين الممكية وااللتزام التنظيمالي
في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
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 .5توج الالد عالق الالة ذات دالل الالة إحص الالا ية عن الالد مس الالتوى دالل الالة ) )α≤0.05ب الالين الراب الالة ف الالي التغيي الالر
وااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

 .6توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مسالتوى داللالة ) )α≤0.05بالين العمالل الجمالاعي وااللتالزام
الوظيفي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

 .7توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) )α≤ 0.05بين االحترام والتقدير وااللتزام
التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
الفرضية الثانية الرئيسة:
توجالالد فالالروق ذات داللالالة إحصالالا ية عنالالد مسالالتوى داللالالة ) )α≤0.05حالالول اسالالتجابة أفالراد عينالالة
البح الالث لمتمك الالين اإلداري يع الالزى إل الالى المتغيال الرات الديموارافي الالة (الج الالنس ،العم الالر ،الحال الالة االجتماعي الالة،
المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،سنوات الخبرة).

الفرضية الثالثة الرئيسة:
توجالالد فالالروق ذات داللالالة إحصالالا ية عنالالد مسالالتوى داللالالة ) )α≤0.05حالالول اسالالتجابة أفالراد عينالالة

البحالالث لاللت الزام التنظيمالالي تعالالزى إلالالى المتغي الرات الديموارافيالالة (الجالالنس ،العمالالر ،الحالالالة االجتماعيالالة،
المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،سنوات الخبرة).

 1.4أهداف البحث:

 .5تسميط الضوء عمى التمكين اإلداري ودوره في تعزيز االلتزام التنظيمي فالي المؤسسالات الدوليالة
العاممة في قطاع ازة.

 .2توضيف مستوى االلتزام التنظيمي لمعاممين في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

 .3الكشف عن عالقة التعميم بااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

 .4بيان عالقة وضوح اليدف بااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
 .5التعرف عمى عالقة الممكية بااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

 .6فحص عالقة الرابالة فالي التغييالر بالااللتزام التنظيمالي فالي المؤسسالات الدوليالة العاممالة فالي قطالاع
ازة.

 .7بيان عالقة العمل الجماعي بااللتزام في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

 .8التعرف عمى عالقة االحترام والتقدير بااللتزام في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
 .9الكشف عن عالقة التحفيز بااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

 .51الخروج بنتا ج واعطاء توصيات تؤثر إيجابالاً فالي المؤسسالات الدوليالة العاممالة فالي قطالاع االزة
فيما يخص التمكين اإلداري وعالقتو بااللتزام التنظيمي.
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 1.5أهمية البحث:
 1.5.1أوالً :األهمية العممية:
 .5يسالالمط البحالالث الضالالوء عمالالى أحالالد المواضالاليع الميمالالة فالالي الفكالالر اإلداري المعاصالالر وىالالو التمكالالين
والذي بات مطمباً أساسياً لعممية نيوض وتطور المؤسسات في يومنا ىذا.
 .2نالالدرة األبحالالاث فالالي ىالالذا الموضالالوع حيالالث يعتبالالر ىالالذا البحالالث مالالن األبحالالاث القميمالالة عمالالى حالالد عمالالم
الباحثة عمى مسالتوى األ ارضالي الفمسالطينية وخصوصالاً قطالاع االزة وبالتحديالد فالي مجالال التطبيالق
عمى المؤسسات الدولية.

 .3إثال الراء المكتب الالة العربي الالة ،حي الالث يعتب الالر البح الالث م الالدخالً ألبح الالاث أخ الالرى ف الالي نف الالس المج الالال البحثال الي
ومرجعا لمباحثين يستندون عميو في دراسات مشابية.

 1.5.2ثانياً :األهمية العممية:
 .5قياس درجة االلتزام التنظيمي لدى العاممين في المؤسسات الدولية في قطاع ازة.
 .2الخروج بتوصيات مفيدة يتم تقديميا إلدارة مؤسسات عينة البحث من أجالل تحسالين درجالة التالزام
العاممين بأنواعو المختمفة.
 .3دراسة قطاع ميم من قطاعات تقديم الخدمات (المؤسسالات الدوليالة) لمالا ليالذا القطالاع مالن دور
كبير في التنمية االجتماعية و االقتصادية والخ.
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 2انفصم انثاني

اإلطــــار اننظري

 2.1المبحث األول :التمكين اإلداري
 2.2المبحث الثاني :االلتزام التنظيمي
 2.3المبحث الثالث :المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة

 2.1املبحث األول
التنكني اإلداري
مقدمة

2.1.1

تعريف التمكين

2.1.3

أهمية التمكين اإلداري

2.1.2
2.1.4

2.1.5
2.1.6

أسباب تمكين العاممين
أبعاد التمكين اإلداري

آليات تطبيق التمكين

معوقات تطبيق التمكين اإلداري

مقدمة:
يشيد العالالم منالذ عقالدين مالن الالزمن بالروز قالوى مالؤثرة تعيالد تشالكيل منظومالة االقتصالاد واإلدارة

وتستدعي تغيي اًر أساسياً في االستراتيجيات التنظيمية ؛ وتتمثل أىالم ىالذه القالوى فالي العولمالة ،والدرجالة

العاليالالة مالالن التعقيالالد ،التكنولوجيالالا الجديالالدة ،وزيالالادة حالالدة المنافسالالة ،والتغييالالر فالالي اليياكالالل االقتصالالادية
والسياسالالية ،وتالالنعكس ىالالذه القالالوى عمالالى المنظمالالات بكافالالة أشالالكاليا وضالالرورة أن تكالالون س الريعة التكيالالف

واالستجابة وأخذ زمام المبادرة حتى تستطيع أن تحافظ عمالى اسالتم ارريتيا (فالالق ونافمالة،)2119:2 ،

مما يدفع المنظمات إلالى االىتمالام البالالغ بمواردىالا البشالرية ألن اإلنسالان ىالو المسال ول األول واألخيالر
عالالن النجالالاح أو الفشالالل ألي شالالركة أو مؤسسالالة ،لالالذلك كالالان االىتمالالام بالالو وادارتالالو وتوجييالالو وتحفيالزه مالالن
أىالالم األمالالور التالالي تكالالاد تفالالوق أىميتيالالا كالالل القضالالايا األخالالرى المتعمقالالة بالمالالال والتكنولوجيالالا وايرىالالا مالالن

األمور الممموسة (الوادي.)59 :2152 ،
وقد تصاعدت األىميالة االسالتراتيجية لالىتمالام بالعالاممين فالي الخطالوة األولالى نتيجالة احتكالاكيم
المباشر بالمتغيرات البي ية مما اقتضى تمكينيم من التصرف مباشرة في األمور التي تعكس مخاطر

أو فرصاً جوىرية لممنظمة ،وبكيفية تشالابو تصالرفات اإلدارة العميالا أو مالن يممكالون المنظمالة ،لالذا بالات

تمكين العاممين من الموضوعات التالي بالرزت عمالى السالاحة فالي أواخالر الثمانينالات والقالت رواجالاً كبيال اًر

خالل النصف األخير من عقد التسعينيات من الناحيالة النظريالة والتطبيقيالة ،وىالذا المالدخل يقالوم عمالى

فمسفة جديدة قواميا أال يكالون تركيالز المالدير عمالى المؤسسالات المنافسالة وانمالا عمالى العالاممين لديالو فالي
المقالالام األول ،فقالالد يشالالكل العالالاممون التيديالالد األعظالالم عمالالى إمكانيالالة نجالالاح المنظمالالة؛ فالعمالالالة السالالاخطة

تؤدي إلى فشل المنظمة أو قد تخمق منافسة جديدة باالنتقال لمعمل لدى المنظمات األخرى المنافسة

(افندي.)52:2113 ،

وتالالم تطالالوير مفيالالوم التمكالالين مالالن خالالالل المفيالالوم الياب الاني لمصالالطمف  kaizenالالالذي يتضالالمن

التطالالوير والتحسالالين المسالالتمر فالالي مختمالالف أبعالالاد العمميالالة اإلنتاجيالالة والخدميالالة عمالالى حالالد س الواء ،إذ أن
األفالراد العالاممين فالي حقالل معالالين يمتمكالون رؤيالة واضالحة عالن طبيعالالة األداء المالراد انجالازه بشالكل أكبالالر
دقة عن اآلخرين ،حيث إن مسؤولية األداء اإلداري والفني المراد تحقيقو يعتمد عمى التراكم المعرفالي

ليؤالء األفراد العاممين في إطار حقميم اإلنتاجي أو الخدمي (الموزي.)256 :2118 ،

 2.1.1تعريف التمكين:
تعددت تعريفات التمكين باعتباره أحد األسس والمبالادئ التالي تقالوم عمالى تطبيالق مالنيج اإلدارة

المفتوحة ،وفي ىذا السياق سيتم التطرق لتعريف التمكين لغةً واصطالحاً.
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أ -التمكين لغة:
وردت الكممالة فالي القالرآن الكالريم فالي سالت عشالرة آيالة جالاءت فالي اثنتالالي عشالرة سالورة (مكنالالاىم،

الفيروزبالالادي ( )518 :2113مالالن مك الن
أ
مكنالالاكم ،مكنالالا ،أمكالالن مالالنيم ،مكالالين ،مكننالالي ،نمك الن) وعرفالالو
تمكين الا ومكانالالة ،ىالالو مالالنف المنزلالالة الرفيعالالة ،والالالتمكن مالالن الشالاليء إتقانالالو والسالاليطرة عميالالو ،وورد
يمك الن
ً
تعريالالف التمكالالين فالالي لسالالان العالالرب مالالن المكنالالة أو المكالالن فيقالالال فالالالن ذو مكنالالة عنالالد السالالمطان أي ذو

تمكالالن ،ومكالالين عنالالد فالالالن أي ذو منزلالالة وجمعيالالا مكنالالاء والتمكالالين ىالالو االسالالتطاعة عمالالى فعالالل الشالاليء
(ابن منظور ،ج.)5994: 57:
ب -التمكين اصطالحاً:
هيعالالرف التمكالالين عمالالى أنالالو اسالالتراتيجية حديثالالة تيالالدف إلالالى إطالالالق الطاقالالات الكامنالالة لأف الراد فالالي
المنظمالالة ومشالالاركتيم بتحديالالد الرؤيالالا المسالالتقبمية لممنظمالالة وذلالالك ألن نجالالاح المنظمالالة يعتمالالد عمالالى كيفيالالة
تكامل حاجات األفراد مع رؤية المنظمة وأىدافيا ).)Brown and Harver, 2006: 214

والتمكين يعني إطالق حرية الموظف وىو فالي حالالة ذىنيالة ،وسالياق إد اركالي ال يمكالن تطالويره
بشكل هيفرض عمى اإلنسان بشكل سريع ،وىذه الحالة الذىنية تحتاج إلى تبني الفرد ليا ،لكي تتوافر
لالو الثقالة بالالنفس والقناعالة بمالا يممالك مالن قالالدرات معرفيالة تسالاعده فالي اتخالاذه لمقال اررات ،واختيالار النتالالا ج
التي يريد الوصول إلييا (ممحم.)6 :2116 ،
وينظالر  (65:1989( Zemakek Schaafلمتمكالين عمالى أنالو تحريالر اإلنسالان مالن القيالود

وتشجيع الفرد وتحفيزه ومكافأتو عمى ممارسة روح المبادرة واإلبداع.

ويع ال الالرف  (502:2001) Daftالتمك ال الالين عم ال الالى أن ال الالو م ال الالنف األفال ال الراد الع ال الالاممين الق ال الالوة والحري ال الالة

والمعموم الالات لص الالنع القال ال اررات والمش الالاركة ف الالي اتخاذى الالا ،أم الالا  (483:1996( Speritezerفي الالرى أن
التمكين ىو حالة ذىنية داخمية تحتاج إلى تبني واستعداد من قبل الفالرد لكالي تتالوافر لالو الثقالة بالالنفس
والقناعة بما يممك من قدرات معرفية تساعده في اتخاذ ق ار ارتالو أو اختيالار النتالا ج التالي يريالد الوصالول

متضمنا عدة ممارسات؛ كإثراء الوظيفة وفرق العمل الذاتية واستقاللية فرق العمل.
إلييا
ً

والتمكين كما يرى عبد الوىاب ( )265:2111يعني المشاركة الفاعمة من قبالل العالاممين فالي

إدارة منظمالالاتيم باتخالالاذ القال اررات وحالالل المشالكالت والتفكيالالر اإلبالالداعي والتصالالرف فالالي المواقالالف وتحمالالل
المسؤولية والرقابة عمى النتا ج.
أمالالا الكبيسالالي ( )536:2114فيعالالرف التمكالالين عمالالى أنالالو زيالالادة االىتمالالام بالعالالاممين مالالن خ الالل

توسالاليع صالالالحيتيم واثالراء كميالالة المعمومالالات التالالي تعطالالى ليالالم وتوسالاليع فالالرص المبالالادرة والمبالأداة التخالالاذ

ق ارراتيم ومواجية مشكالتيم التي تعترضيم.
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الطرونة ( )22:2116عمى أنو استراتجية تنظيمية وميارة جديالدة تيالدف إلالى إعطالاء
ا
ويعرفو

العالالاممين الصالالالحيات والمسالالؤوليات ومالالنحيم الحريالالة ألداء العمالالل بط الريقتيم دون تالالدخل مباشالالر مالالن
اإلدارة مالع تالوفير كافالة المالوارد وبي الة العمالل المناسالالبة لتالأىيميم مينيالاً وسالموكياً ألداء العمالل ،مالع الثقالة
التامة فييم.

ويعرفو أفندي ( )55:2113عمى أنو استراتيجية إدارية تقوم عمى منف العاممين قوة التصرف
وأخالالذ الق ال اررات والمشالالاركة الفعميالالة مالالن جانالالب العالالاممين فالالي إدارة منظمالالاتيم وحالالل مشالالكالتيا والتفكيالالر

اإلبداعي وتحمل المسؤولية والرقابة .

ومن خالل استعراض التعريفات السابقة تعرف الباحثة التمكين عمى أنو:
فمسفة إدارية تقوم عمى منف العاممين المزيد من قوة التصرف من خالالل إعطالا يم المزيالد مالن

الصالالالحيات والمسالالؤوليات إلتاحالالة الفرصالالة ليالالم لممشالالاركة فالالي صالالنع الق ال اررات مالالن خالالالل تالالوفير بي الالة
العمل المناسبة ،وكافة الموارد الالزمة لتحقيق ذلك.

 2.1.2أسباب تمكين العاممين:
تعمالالل المنظمالالات المعاصالالرة فالالي ظالالل ظالالروف متغي الرة ومعقالالدة تفالالرض عمييالالا تحالالديات عديالالدة

وكبيرة لم تشيدىا من قبل ،ولذلك يتحتم عمالى ىالذه المنظمالات مواجيالة ىالذه التحالديات بسالرعة وكفالاءة
عالالاليتين ،كمالالا أن التطالالور اإلداري والتكنولالالوجي والمعمومالالاتي ومالالا صالالاحبو مالالن تغيالرات فالالي السياسالالات
والمنطمقات أفرز الكثير من التحديات أمام المنظمات (عبد الحسين.)26:2152 ،

وتعالالاني الكثيالالر مالالن المنظمالالات بش الكل واضالالف مالالن المشالالكالت والسالالمبيات نتيجالالة بقا يالالا لعقالالود

طويمالالة أسالاليرة تحالالت وطالالأة المركزيالالة الشالالديدة وىرميالالة المسالالتويات اإلداريالالة وتع الدديتيا ،وطالالول خطالالوط
االتصال الرسمية ،وسرية المعمومات التي تمنف لمموظفين والذي أصبف اليوم عا قاً أمالام الطموحالات

التنموية والصالحية ،بل بات عب اً لم يعد باإلمكان تحمل تكاليفو (فالق ونافمة.)2:2119 ،

وقالالد تطالالرق أفنالالدي ( )25:2113إلالالى تعالالدد األسالالباب التالالي تالالدفع المنظمالالة إلالالى تبنالالي مالالدخل
التمكين كالتالي:
 تخفيض عدد المستويات اإلدارية في اليياكل التنظيمية التي تمعب عا قاً في تقدم المنظمة.
 خفض تكاليف التشغيل بتقميل عدد المستويات اإلدارية وكذلك تقميص بعض الوظا ف.
 إعطالالاء األف الراد مسالالؤولية األمالالر الالالذي يالالؤدي إلالالى اكتسالالاب العالالاممين إحساس الاً أكبالالر باإلنجالالاز فالالي
أعماليم.

 حاجة المنظمة إلى أن تكون أكثر استجابة لمسوق وأكثر مواكبة لمتغيرات البي ية المتسارعة.
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 االستغالل األمثل لمموارد المتاحة وخاصة البشرية منيا لمحفاظ عمى تطوير المنافسة .
 أىميالالة سالالرعة اتخالالاذ الق ال اررات األمالالر الالالذي يسالالاعد عمالالى اقتنالالاص الفالالرص فالالي الوقالالت المناسالالب
لصالف المنظمة.
 إطالق قدرات األفراد اإلبداعية والخالقة األمر الذي يحقق ميزة تنافسية لممنظمة بين المنظمات
األخرى.

 تحسالالين العالقالالة مالالا بالالين المنظمالالة والعالالاممين فييالالا وتالالوفير المزيالالد مالالن الرضالالا الالالوظيفي واالنتمالالاء
التنظيمي عند العاممين.

 تركيز اىتمام اإلدارة العميا عمى القضايا االستراتيجية وتوفير الوقت بدالً من انشغاليم بالق اررات
التي باإلمكان اتخاذىا من قبل العاممين .

 2.1.3أهمية التمكين اإلداري:
 يكتسب التمكين أىميتو من خالل كونو هيشعر العاممين بالمسالؤولية ،والحالس العالالي بالممكيالة
ورضالالا عالالن اإلنجالالاز ،كمالالا أنالالو يمالالنف العالالاممين سالالمطة واسالالعة فالالي تنفيالالذ ميالالاميم ويزيالالد الصالالمة
بينيم ).)Torney, 1993:30

 تمكين العالاممين يعمالل عمالى التخفيالف مالن ضالغوط العمالل حيالث يسالاعد األفالراد عمالى التعامالل
مالع األحالداث التالي تتطمالب جيالداً عاليالالا ألنالو يالزودىم بمصالادر ىامالة كاالسالتقاللية والمشالاركة

في اتخاذ القرار والشعور بالكفاءة (الخشالي.)69 :2155 ،

 ت الالأتي أىمي الالة التمك الالين م الالن كون الالو ض الالرورياً لمواكب الالة التغيال الرات الحاص الالمة ف الالي البي الالة المحيط الالة
بالمنظم الالة في الالو يكس الالب المنظم الالة مرون الالة عالي الالة يمكني الالا م الالن التكي الالف م الالع المتغيال الرات البي ي الالة

(.)Daft, 1992:502

.1فوائد التمكين اإلداري:
تصالالاحب اسالالتراتيجية تطبيالالق التمكالالين اإلداري فوا الالد عديالالدة عمالالى كالالل مالالن المسالالتوى التنظيمالالي

والمستوى الفردي عمى النحو التالي:
أ -عمى المستوى الفردي:

يفيالد التماليكن فالالي إشالباع حاجالالات الفالرد وتحسالالين قدرتالو عمالالى مقاومالة ضالالغوط العمالل وزيالالادة ثقتالو بنفسالالو
وتشجيعو عمى اإلبداع والمبأداة وااللتزام بروح الفريق ،ورفع دافعتيو الذاتية ،وتنميالة شالعوره بالمسالؤولية

وتعزيز والءه التنظيمي ،ويرى كل من ،(98:1998( Argyris ، )35:1992) Bowen&Lawler
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 ،(97:2001( Luks&Saveryأفن ال ال ال الالدي ( )21 :2113و ممح ال ال ال الالم ( )551:2116أن م ال ال ال الالن فوا ال ال ال الالد

التمكين:

 جع الالل األفال الراد أكث الالر اس الالتجابة لس الالرعة حاج الالات العم الالالء طالم الالا أن اإلجاب الالات يمك الالن أن تهعط الالى،
الر ارت يمكالالن أن تهتخالالذ بواسالالطة العالالاممين فالالي موضالالوعات كالالانوا مطالالالبين بإحالتيالالا إلالالى مالالدير
والقال ا
أعمالالى فالالي السالالمم الالالوظيفي ،حيالالث أن التمكالالين يالالؤدي إلالالى تطالالوير أداء الموظالالف ورفالالع مسالالتوى

الرضا لديو أيضاً حيث يمالارس الموظالف عمالل مسال ول أكبالر ويطالور ميالارات جديالدة ،معتبال ًار أن

فك الرة تحسالالين أداء المالالوظفين ىالالي فك الرة ذات أىميالالة كقالالوة دافعالالة ومحصالالمة أساسالالية وعامالالل مالالن
عوامل المؤسسة.
 يسالاليم فالالي زيالالادة االنتمالالاء الالالداخمي بالنسالالبة لممالالوظفين كمالالا يسالاليم فالالي زيالالادة انتمالالا يم لمميالالام التالالي
يقومالالون بيالالا ،وزيالالادة انتمالالا يم لممؤسسالالة ولفريالالق العمالالل الالالذي ينتمالالون لالالو .وزيالالادة االنتمالالاء ىالالي

محصمة لرابتو في العمل مما يؤدي إلى تقميل معدل الدوران.
 التمكالالين يعطالالي األف الراد مسالالؤولية أكبالالر تسالالاعدىم عمالالى اكتسالالاب إحسالالاس أكبالالر بإنجالالاز عمميالالم
وتطوير مستوى األداء ورفع مستوى الرضي لمموظفين وتحقيق التميز.
 احترام العامل لذاتو وقدراتو ،وأنو يمنف العالاممين إحساسالاً واضالحاً عالن مالا يقالدموه مالن مسالاىمات

لمنظماتيم مما يقود إلى زيادة إنتاجيتيم ،كمالا اعتبالره أداة لتقويالة القالدرة عمالى التغييالر التنظيمالي،
كما يفتف التمكين باباً واسعاً أمام العديد من الفرص لتجريب قدرات العاممين اإلبداعية ويعطييم

المرونالالة واالسالالتقاللية فالالي العمالالل ،ممالالا يزيالالد مالالن احت الرام العالالاممين لالالذاتيم حيالالث تكالالون مشالالاعرىم
أفضل بخصوص أنفسيم.

 تحقي الالق االنتم الالاء ل الالدى الم الالوظفين حي الالث يس الاليم التمك الالين فال الي زي الالادة انتم الالاء الم الالوظفين ويزي الالد م الالن
انتما يم لمميام التي يقومون بيا ،وزيادة االنتماء ىي محصمة لرابتيم في العمل ،ورضاىم عن

مناخ العمل مما ينتج عنو تدنى مستوى ايابيم عن العمل وانخفاض معدل الدوران.

 اكتساب المعرفة والميارة حيث إن نجاح التمكين يتوقف عمى معرفة ميارات المالوظفين وىالذا ال
يتحقالالق إال بتنميالالة ىالالذه القالالدرات مالالن خالالالل بالرامج تدريبيالالة مناسالالبة لممالالوظفين والتالالي تالالؤثر ايجابيالاً

عمى أداء العاممين ورفع مستوى إنتاجيتيم.

 المحافظالالة عمالالى الموظالالف مالالن قب الل المنظمالالة حيالالث إن المؤسسالالات الناجحالالة ىالالي التالالي ال تفالالرط
بموظفييا بساليولة ،فزيالادة معرفالة وميالارة الموظالف وتطالوير كفاءتالو يحالتم عمالى المنظمالة التمسالك
بو كرأس مال بشري ميم والمحافظة عميو ألطول فترة ممكنة.
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 المشالاركة الفاعمالة مالن قبالل العالاممين حيالث أن التمكالين يساليم فالي رفالع مسالتوى مشالاركتيم وتتميالز
المشالالاركة الناجمالالة عالالن التمكالالين بمسالالتوى عالالال مالالن الفاعميالالة والمشالالاركة االيجابيالالة التالالي تنبالالع مالالن
واقع انتماء الفرد وشعوره بالمسؤولية تجاه أىداف المنظمة.

 تطوير مستوى أداء العاممين حيالث إن الموظالف ىالو المسالتفيد األول مالن تطبيالق مفيالوم التمكالين

الال الالذي يعم ال الالل عم ال الالى تحس ال الالين نوعي ال الالة أداء العال الالاممين ويم ال الالنحيم الثق ال الالة والس ال الالمطات والص ال الالالحيات،
واالستقاللية وحرية التصرف ما يؤثر إيجاباً عمى مستوى العاممين.

 شالالعور الموظالالف بمعنالالي الوظيفالالة حيالالث إن الموظالالف الممكالالن يالالدرك قيمالالة العمالالل أكثالالر مالالن ايالره،
وخاصالالة عنالالدما يستشالالعر سالاليطرتو عمالالى ميالالام العمالالل ويالالدرك قيمالالة نفسالالو وأداءه فالالي التالالأثير فالالي

النتا ج.

ب -عمى المستوى التنظيمي:
هيجمالالع كالالل مالالن ممحالالم ( )551:2116والمع الاني )2118( ،عمالالى أن المنظمالالات تحقالالق الفوا الالد
التالية جراء تطبيق التمكين اإلداري:
 تحس الالين ج الالودة المن الالتج أو الخدم الالة المقدم الالة وتقم الاليص التك الالاليف وتحس الالين مس الالتوى الربحي الالة
والحصة السوقية وتحقيق مؤشرات مالية بشكل أفضل.

 زيالالادة الفعاليالالة اإلنتاجيالالة مالالن خالالالل سالالعي المنظمالالة السالالتخراج أقصالالى طاقالالات العالالاممين،
والحص الالول عم الالى أفض الالل إب الالداعاتيم نتيج الالة لحري الالة التص الالرف وتش الالجيع الع الالاممين عم الالى روح

المبادرة والتفكير الخالق.

 رف الالع مس الالتوى الم الالوظفين وتحقي الالق التمي الالز ورف الالع الج الالودة وزي الالادة اإلنتاجي الالة وزي الالادة االنتم الالاء
الداخمي ووالء العاممين لممنظمة لشعور الموظفين بأنيم جزء من المنظمة.

 تحسالالين العالقالالة بالالين العالالاممين حيالالث أن جالالودة العالقالالة بالالين أعضالالاء الفريالالق والعالالاممين فيمالالا
بينيم تؤدي الى تغيير جذري في مستوى األداء عمى مستوى المنظمة.

 زيالالادة القالالدرة التنافسالالية لممنظمالالة واالسالالتغالل األمثالالل لمم الوارد المتاحالالة وخفالالض نسالالب دوران
العمل وزيادة فعالية االتصال بين المنظمة وعمال يا .

 تحقيق الميزة التنافسية وتحقيق األىداف المؤسسية وتطوير مستوى األداء بشكل عام.

 2.1.4أبعاد التمكين اإلداري:
تباينالالت آراء البالالاحثين حالالول أبعالالاد التمكالالين اإلداري ،وقالالد اعتمالالدت الباحثالالة فالالي بحثيالالا األبعالالاد

التي القت اتفاق معظالم البالاحثين ،وعمالى وجالو الخصالوص أبعالاد ( ،)2003 ،Stirrحيالث يالرى Stirr
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أن أبعال الالاد التمكال الالين اإلداري سال الالبعة أبعال الالاد مسال الالتمدة مال الالن األحال الالرف األولال الالى مال الالن كممال الالة EMPOWER

كالتالي:

 :E-Education .1تعميم العاممين:
حيالالث ينبغالالي تعمالاليم كالالل فالالرد فالالي المنظمالالة ،حيالالث أن التعمالاليم يالالؤدي إلالالى زيالالادة فعاليالالة العالالاممين

فييا ،األمر الذي يؤدي بدوره إلى نجاحيا (.)Bowen & Lawler, 1998:88

وفي ىذا السياق أكد القوقا ( )55 :2117أن المنظمة تحتاج أن تبذل جيوداً حثيثالة ومكثفالة

لتالالدريب المالالوظفين ،وشالالدد عمالالى أىميالالة التالالدريب الالالذي يحقالالق لمموظالالف اإلطالالالع الشالالامل عمالالى أنشالالطة

الوظيفالالة التالالي يقالالوم بيالالا ويشالالمل ذلالالك التالالدريب عمالالى الوظيفالالة ،التالالدريب الفنالالي ،ميالالارات اتخالالاذ الق الرار،
مي الالارات التعام الالل م الالع ف الالرق العم الالل وى الالي متطمب الالات أساس الالية لتقب الالل التمك الالين والحص الالول عم الالى النت الالا ج

المسالالتيدفة .وتشالالمل عميمالالة التعمالاليم إكسالالاب األف الراد المعمومالالات والمعالالارف المتعمقالالة بأعمالالاليم وأسالالاليب
األداء األنسب فييا وصقل الميارات والقدرات التي يتمتعون بيا وتمكينيم من استثمار الطاقات التي
يختزنوىالالا باإلضالالافة إلالالى تعالالديل السالالموك وتطالالوير أسالالاليب األداء التالالي تصالالدر عالالن األفالراد ،وذلالالك مالالن

أجالالل إتاحالالة الفالالرص والمزيالالد مالالن التحسالالين والتطالالوير فالالي العمالالل ،وتالالأمين الوصالالول لأىالالداف المحالالددة
ويرى رشيد ( )559:2155أن تعميم الموظفين وتدريبيم ىالو اسالتثمار حقيقيالي لممالوارد البشالرية حيالث

يالالدر عوا الالد ومنالالافع كثي الرة عمالالى المنظمالالة والموظالالف عمالالى المالالدى القصالالير والطويالالل ويسالاليم أيض الاً فالالي
زيالالادة القالالدرة عمالالى حالالل المشالالكالت باعتبالالاره عمميالالة تعميميالالة كمالالا يعمالالل عمالالى تنميالالة القالالدرات الفكريالالة

والتحميميالالة لالالدى الموظالالف ،ويكسالالب الموظالالف ميالالارات التعامالالل مالالع اآلخ الرين ،أي زيالالادة قدرتالالو عمالالى

التكيالالف مالالع المتغي الرات التنظيمي الالة واالجتماعيالالة والتكنولوجيالالة والدقالالة ف الالي العمالالل ،وبالتالالالي الحالالد م الالن
الحاجة لمرقابة واإلشراف من أجل متابعة عمل الموظف وكنتيجة لذلك تصبف التكاليف أقل.
 M-motiation: .2التحفيز :

عمى اإلدارة أن تخطط لكيفية تشالجيع العالاممين لتقبالل فكالرة التمكالين ولبيالان الالدور الحيالوي فالي

نجالالاح المؤسسالالة مالالن خالالالل التوجيالالو والتوعيالالة وبنالالاء فالالرق العمالالل المختمفالالة واعتمالالاد سياسالالة األبالالواب
المفتوحة ،ويتطمب ذلك مالن القيالادة اإلداريالة تحفيالز األفالراد وتشالجيعيم عمالى قبالول المخالاطرة فشالجاعة
الفرد في تعريض نفسو لمفشل أو النقد وتقديم تخمينات ،والعمل تحت ظروف اامضة ،والالدفاع عالن

أفكاره الخاصة وأخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واألساليب الجديدة والبحث عن حمول بديمة لاليس
بالاألمر السالاليل لالالدى األفالراد ،لالالذا فالإن المالالديرين يجالالب أن يكونالوا عمالالى وعالالي ألىميالالة عنصالالر المخالالاطرة
في استثمار الطاقات اإلبداعية لدى العامين وتحسالين المنالاخ التنظيمالي ،وىالم أيضالاً بحاجالة لممسالاندة
والدعم المستمر لمتغمب عمى التردد لدى العاممين وىالذا يالدفعيم إلالى وضالع أنظمالة ومكافالعت تشالجعيم

عمى قبول المخاطرة وتحمل نتا جيا (الشمري.)596:2112 ،
06

-p-Purpose .3وضوح الهدف:
يجالالب أن يكالالون لالالدى كالالل فالالرد فالالي المنظمالالة الفيالالم الواضالالف والتصالالور التالالام لفمسالالفة المنظمالالة

وأىالالدافيا حيالالث يمكالالن لممنظمالالة أن تحقالالق درجالالة عاليالالة مالالن التمكالالين إذا أدرك العالالاممون بيالالا أىالالداف
ورؤيالالة اإلدارة العميالالا فالالي التعامالالل مالالع األزمالالات واالتجالالاه االسالالتراتيجي لممنظمالالة ،ويترتالالب عمالالى ذلالالك

شعور الموظفين بقدرتيم عمى التصرف ذاتياً ،بدالً من انتظار األوامر والتوجييات مالن اإلدارة العميالا

األمر الذي من شأنو أن يسيم في معاًلجة األزمات قبل استفحاليا واستعصا يا عمى الحل (سالالمة،

.)54:2151

 -Owenership: .4الممكية:
لتحقيالالق اإلنجالالاز فالالان عمالالى اإلدارة والعالالاممين فالالي المنظمالالة قبالالول تحمالالل المسالالؤولية والمسالالاءلة
عن أفعاليم وق ارراتيم ،ويؤكد السالاعدي ( )573 :2155عمالى ضالرورة الممكيالة إللغالاء دور المشالرفين

ومالالنف الع الالاممين ص الالالحيات واس الالعة باتخ الالاذ إجال الراءات ذات مس الالاحات أوس الالع كإع الالادة الييكم الالة واعط الالاء

العالالاممين حريالالة فالالي التصالالرف فالالي النشالالاطات الخاصالالة بالميالالام التالالي يمارسالالونيا ويتضالالمن ىالالذا البعالالد
أبعادا فرعية:

 الوضوح :أي معرفة العاممين كافة لرسالة المنظمة وأىدافيا واستراتجياتيا.
 تحدي الالد األط الالر اإلرش الالادية :ويعن الالي ذل الالك ض الالمان التص الالرف وف الالق م الالا خط الالط ل الالو ف الالي إط الالار رؤي الالة
المنظمة واستراتيجيتيا وأىدافيا.

 نظ الالم الرقاب الالة:أي تش الالخيص اإلط الالار الرق الالابي المال الالم إلش الالاعة عام الالل الرقاب الالة ل الالدى الع الالاممين وم الالا
يستمزم من نظم رقابية أخرى كالرقابة الحديثة والرقابة المتفاعمة ونظم رقابة المعتقدات.

 :w- willingness .5الرغبة في التغيير:

ويجالالب أن يكالالون لالالدى اإلدارة العميالالا والوسالالطى الرابالالة فالالي التغييالالر إلنجالالاح جيالالود التمكالالين،
وذلك من خالل التغيير في طرق التعامل ووسا ل األداء (الشمري.)596 :2112 ،

وقد يكون ىناك مقاومالة لمتغييالر مالن قبالل العالاممين عمالى حالد سالواء وأحالد أىالم أسالباب مقاومالة

التغيي الالر يع الالود ألس الالباب نفس الالية تتض الالمن ع الالدم الش الالعور باألم الالان والخط الالر م الالن التغيي الالر ،والخ الالوف م الالن
المجيول والخوف من تحمل أعباء ومسؤوليات إضافية جديالدة ،حيالث يميالل العالاممون إلالى المحافظالة
عمالالى الوضالالع المالالألوف ألنيالالم يشالالعرون باالرتيالالاح والرضالالا ويخشالالون التغييالالر لمالالا يجمبالالو مالالن أوضالالاع

جديالالدة ايالالر مألوفالالة ،أمالالا عمالالى صالالعيد المالالدراء فيالالم يقالاومون التغييالالر خوفالاً مالالن فقالالدان السالالمطة والنفالالوذ

المذين لطالما سعوا سنوات طويمة لمحصول عميو (ممحم وابراىيم. )256 :2118 ،
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 :E- Ego- Elimination .6العمل الجماعي:
أصبحت فرق العمل ضرورة من ضرورات نجاح وتقدم المنظمات في ضوء حرص كل منيالا

عمى تحقيق أعمى مستوى جودة ،حيالث تعتبالر مالن األدوات الفعالالة النجالاز األىالداف المشالتركة ،ولقالد
أثبتالالت خب الرات العمالالل أنالالو يمكالالن ألي مجموعالالة مالالن البشالالر أن تتحالالول إلالالى قالالوة مالالن األىالالداف والميالالام

وتتعاون معاً لتحقيق المطموب (أبو النصر.)2152 ،

ومن مزايا فرق العمل أنيا تعمل عمى تحسين واعطاء قيمة أعمى لمخرجات العمل التنظيمي

واعطالالاء جالالو مالالن الرضالالا لمعالالاممين فالالي الفريالالق واشالالباع حاجالالات األعضالالاء ،وتسالاليم فالالي خمالالق جالالو مالالن
اإلس الالياب الفك الالري واإلداري بم الالا يكف الالل تنمي الالة الق الالدرات االبتكاري الالة واإلبداعي الالة لمع الالاممين ف الالي المنظم الالة
وتحسالالين أداء الخدمالالة لمعمالالالء عالالالوة عمالالى ذلالالك فإنالالو يسالاليم فالالي تحسالالين المركالالز التنافسالالي لممنظمالالة

وتقمي ال الالل التك ال الالاليف وتقري ال الالب وجي ال الالات النظ ال الالر ب ال الالين ط ال الالاقم العم ال الالل داخ ال الالل المنظم ال الالة الواح ال الالدة عفان ال الالة،

(.)39:2154

 :R-Respect .7االحترام والتقدير
إن جالالوىر التمكالالين فالالي االعتقالالاد بالالأن كالالل عضالالو فالالي المنظمالالة قالالادر عمالالى المسالالاىمة فييالالا مالالن

خالالالل تطالالوير عممالالو واإلبالالداع فيالالو وسالاليادة فمسالالفة احتالرام العالالاممين وعالالدم التمييالالز بيالالنيم ،ويالالرى النسالالور
( )595 :2152أن االحترام يشمل أيضاً القيم والمعتقدات التنظيمية السا دة بين األفراد ،وىي عبارة

عن اتفاقات مشتركة بين أعضاء التنظيم االجتماعي الواحد حول مالا ىالو مراالوب أو ايالر مراالوب،

ويتوج الالب عم الالى اإلدارة أخال الذىا بع الالين االعتب الالار ،وأيضال الاً يتوج الالب عم الالى اإلدارة المسال الاواة ب الالين الع الالاممين
واحت ال الرام آ ار يال الالم وأفكال الالارىم واحت ال الرام المعتقال الالدات التنظيميال الالة المشال الالتركة حال الالول طبيعال الالة العمال الالل ،والحيال الالاة

االجتماعيالالة فالالي بي الالة العمالالل وكيفيالالة إنجالالاز الميالالام ،حيالالث يكالالون لالالذلك أثالالر كبيالالر فالالي تحقيالالق األىالالداف
التنظيمية.
ويوضف الجدول التالي أبعاد التمكين اإلداي حسب آراء الباحثين المختمفة:
جدول رقم ( )2.1يوضح أبعاد التمكين اإلداري

الرقم
0
2
3
4
5
6
7
8
9

الباحث
Dowen
 Eccles
 Horine
 Brown
 Gregorey
 Ivancevich
 Choi
 Argyris
 Rubbins

السنة
 0992
 0993
 0995
 0996
 0996
 0997
 0997
 0998
 0998

األبعاد
الوشازكتبالوعلىهاث،الوعسفت،المىة .
المىة،الوىازد،الحسَت .
الحسَت،الوسؤولُتعنالنخائح .
الجىدة،السلطت،الوىازد،الوعلىهاث .
فسَكالعول،الخفىَض .
فسَكالعول،الوشازكتبالوعلىهاث،الهُكل .
الحسَت،الوسؤولُت .
دعنالونظوت،حسَتالخصسف .
الهُكلالخنظُوٍ،السلابت .
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الرقم
 01
 00
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 21
 20

السنة
الباحث
 0999
 Griffin
 0999
 Lioyd
 0995
Simons
 0996 Malek&harlod
 0997
 Clair
 0997
Ivancevich
 0999
Appelbaum
 0999
Ersted
 2111
 U gboro
 2110
 Daft
 2110  Hellrieg el et al
 2110  Blanchard et. al.

األبعاد
حؤهُلالعاهلُن،السلابت .
فسقالعول،الهُكلالخنظُوٍ .
السلابت 
الثمافتالخنظُوُت 
بناءالمناعاث،حثبُجالوسؤولُاث،دعنالونظوت 
فسَكالعول،الوشازكتبالوعلىهاث،الهُكلالخنظُوٍ 
المىة،الثمافت،المُادة،الهُكلالخنظُوٍ 
الوعسفت،الوشازكت 
دعنالونظواث،الوكافآث .
الحسَت،المىة،الوشازكتبالوعلىهاث .
السلطت،الوهازاث،الحسَت .
الوشازكتبالوعلىهاث،الحسَت،فسقالعول .

المصدر(:الساعدي( )2116 ،الدوري وصالف)2118 ،

 2.1.5آليات تطبيق التمكين:
التمكين حالة ذىنية إدراكية ال تتم بشكل فوري وسريع وانما تحتاج لبذل جيود كبيرة من قبل

المديرين والموظفين عمى حد سواء.

ويتطم الالب تطبي الالق اس الالتراتجية التمك الالين إح الالداث تغييال الرات ىيكمي الالة وتغيال الرات ف الالي ثقاف الالة وأنظم الالة

المنظمة ،إذ أنو ليس من المعقول أن يجري تمكالين العالاممين فالي منظمالات تسالير فالي اتجالاه المركزيالة
المطمقة والتشدد باألوامر (الدوري.)33:2152 ،
وقالالد أوضالالف السالالكارنة ( )327 :2118أن تمكالالين العالالاممين يجالالب أن ينفالالذ عمالالى م ارحالالل حيالالث

إن األسالالموب التالالدريجي ى الو أفضالالل أسالالموب لتمكالالين العالالاممين ،حيالالث تعيالالد المسالالؤولية الذاتيالالة واتخالالاذ
القالرار لممالالوظفين بعالالد التأكالالد مالالن حسالالن اسالالتعدادىم جيال ًالدا لتحمالالل الميالالام والمسالالؤوليات الجديالالدة الممقالالاة
عمى عاتقيم.

ويمك الالن تمخ الاليص آلي الالات تطبي الالق التم الاليكن اإلداري وفقال الاً لك الالل م الالن الس الالكارنة ()327 :2118

و (73:1992) Bowen & Lawlerفي الخطوات التالية لتنفيذ عممية تمكين العاممين:
الخطوة األولى :تحديد أسباب الحاجة لمتغيير.

حيث تعتبر الخطوة األولى والميمة ىي أن يقرر المدير لماذا يريد أن يتبنى برنامج لمتمكالين
وتوضيف األسباب من وراء تبنالي التمكالين ،فيالل السالبب ىالو تحسالين خدمالة العمالالء أم رفالع اإلنتاجيالة

أم تنمية قدرات المرؤوسين أم رفع مستوى الجودة ،وأياً كان السبب فإن شرح ذلك لممرؤوسين يساعد

فالي الحالالد مالالن الغمالوض وعالالدم التأكالالد ،ويجالالب عمالى المالالديرين شالالرح اليي الالة والشالكل الالالذي سالاليكون عميالالو
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التمكالالين .ويحتالالاج المالالديرون لتقالالديم أمثمالالة واضالالحة ومحالالددة لممالالوظفين ،والبالالد أن يحالالدد المالالدير أيض الاً

المسؤوليات التي ستعيد لمموظفين من جراء التمكين بشكل دقيق.
الخطوة الثانية :التغيير في سموك المديرين

إن مالالن أحالالد التحالالديات اليا مالالة التالالي يجالالب أن يتغمالالب عمييالالا المالالديرون ىالالي إيجالالاد بي الالة عمالالل

تتصالالل بالالتعمم كيفيالالة التخمالالي عالالن السالالمطة ،حيالالث إن العديالالد مالالن المالالديرين قالالد أمضالالى سالالنوات عديالالدة

لمحصالالول عمالالى القالالوة والسالالمطة وبالتالالالي يجالالد المالالدير صالالعوبة فالالي التخمالالي عنيالالا بسالاليولة ،بالتالالالي ف الإن
تغيير سموكيات المدراء لمتخمي عن السمطة ىي خطة جوىرية نحو التمكين .
ويحتالالاج المالالدير أيضالاً أن يمعالالب دور المسالاليل والمالالدرب لمعالالاممين حيالالث يسالالاعد العالالاممين عمالالى

ال الالتعمم والتط الالور والنم الالو ،وم الالن أح الالد أدواره أيضال الاً التأك الالد م الالن أن األش الالخاص ال يحص الالمون فق الالط عم الالى

السمطة بل يمكنيم الوصول لممصادر المطموبة التخاذ وتنفيذ القرار.

الخطوة الثالثة :تحديد نوع السمطات التي سيفوضها المديرون لممرؤوسين .
إن تحديد نوع القال اررات التالي ساليتخمى عنيالا المالديرون لممرؤوسالين تشالكل أحالد أفضالل الوسالا ل
لمتعرف عمى متطمبات التغيير في سالموكيم ،فماليس مالن الساليل عمالييم التخمالي عالن سالمطاتيم ونفالوذىم

بسيولة.

الخطوة الرابعة :تكوين فرق العمل.
حيث البد أن تتضمن جيود التمكين استخدام أسموب فرق العمل ،فالالموظفون الالذين يعممالون

بشكل جماعي تكون ق ارراتيم وأفكارىم أفضل من الفرد الذي يعمل منفالرداً ،وبمالا أن فالرق العمالل جالزء

أساسي من عممية التمكين ،فإن المنظمة يجب أن تعمل عمى إعادة تصميم العمل حتى يمكن لفرق
العمل إعادة تصميم العمل ،وحتى يمكن لفرق العمل أن تبرز بشكل طبيعي.
الخطوة الخامسة:المشاركة في المعمومات.
لكالالي يالالتمكن المرؤوسالالون مالالن اتخالالاذ ق ال اررات أفضالالل لممنظمالالة ف الإنيم يحتالالاجون لمعمومالالات عالالن
وظالالا فيم والمنظمالالة ككالالل ،حيالالث يجالالب أن تتالالوفر لممالالوظفين الممكنالالين المعمومالالات التالالي تسالالاعدىم فالالي
صنع القرار فكمما توفرت المعمومات عن كيفية أداء العمل كمما زادت مساىمتيم في صنع القرار.

الخطوة السادسة :اختيار األفراد المناسبين.
يجب عمى المديرين اختيار األفراد الذين يممكون القدرات والميارات لمعمل مع اآلخالرين بشالكل
جماعي ،وبالتالي يفضل أن تتوافر لممنظمة معايير واضحة ومحددة لكيفية اختيار األفراد المتقدمين

لمعمل.
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الخطوة السابعة :توفير التدريب.
حيث يعتبر التدريب أحد المكونالات األساسالية لجيالود تمكالين العالاممين حيالث يجالب أن تتضالمن

جيود المنظمة توفير برامج تدريبية كحل المشاكل ،االتصال ،إدارة الصراع ،العمل مالع فالرق العمالل،
التحفيز لرفع المستوى المياري والفني لمعاممين .
الخطوة الثامنة :توضيح األهداف التفصيمية لتمكين العاممين.
يجب أن يتم شرح وتوضيف ما المقصود بالتمكين وماذا ممكن أن يعني التمكين لمعالاممين فالي

م الالا يتعم الالق بالواجب الالات ومتطمب الالات وظ الالا فيم ،ويمك الالن أن تس الالتخدم خط الالة عم الالل اإلدارة وأداء الع الالاممين
كوسالا ل لتوصالاليل توقعالالات اإلدارة لممالوظفين حيالالث يحالالدد المالالديرون لممرؤوسالين أىالالداف يجالالب تحقيقيالالا
كل سنة وتمك األىداف يمكن أن تتعمق بأداء العمل أو التعميم أو التطوير.

الخطوة التاسعة:وضع برامج لممكافآت والتقدير.
لكالالي يكتالالب لجيالالود التمكالالين النجالالاح يجالالب أن يالالتم ربالالط المكافالالعت والتقالالدير التالالي يحصالالل عمييالالا

الموظفون بأىداف المنظمة ،حيث يجب أن تقوم المنظمالة بتصالميم نظالام لممكافالعت يالتالءم واتجاىيالا
نحالالو تفضالاليل أداء العمالالل مالالن خالالالل فالالرق العمالالل ،فأحالالد عناصالالر الالالدعم األساسالالية لمتمكالالين تتمثالالل فالالي

إيجالالاد مكاف الالعت لمعالالاممين لالعتال الراف بسالالموكيم المين الالي ،فالمكاف الالعت تعالالزز عممي الالة التمكالالين م الالن خ الالالل
االعتراف وتقدير ميارات األفراد وتقديم حوافز ليم لممشاركة في تحقيق أىداف المنظمة .

الخطوة العاشرة :عدم استعجال النتائج.
فالالال يمكالالن تغييالالر بي الالة العمالالل فالالي يالالوم وليمالالة ،ويجالالب الحالالذر مالالن مقاومالالة التغييالالر حيالالث سالاليقاوم

الموظفون أي محاولة إليجاد برنامج يمكن أن يضيف عمى عاتقيم مسؤوليات جديدة ،وبما أن تبني
برنالالامج التمك الالين سيضالالم التغيي الالر فإننالالا نتوق الالع أن تأخالالذ اإلدارة والموظف الالون وقالالتيم إلج الالادة المتطمب الالات

الجديدة لبرنالامج التمكالين وبالتالالي عالدم اسالتعجال اإلدارة عمالى الحصالول عمالى نتالا ج سالريعة فالالتمكين
عممية شاممة و تأخذ وقتاً وتتطمب جميع األطراف في المنظمة.

 2.1.6معوقات تطبيق التمكين اإلداري:
إن القضالالايا المتعمقالالة بالبعالالد البشالالري كثي الرة جالالداً ،ومالالا كالالان ىالالذا االىتمالالام مالالن قبالالل المنظمالالات

ليحالالدث لالالو أن األمالالر متعمالالق بتطالالوير تكنولوجيالالا جديالالدة أو زيالالادة فالالي أربالالاح المؤسسالالات أو الحصالالول
عمى عدد كبيالر مالن العمالالء ،أو زيالادة حصالص المسالاىمين أو ايرىالا مالن األمالور الممموسالة التالي ال

تعد وال تحصى ،ولكن عندما يتعمالق األمالر بقضالية كالساليطرة والنفالوذ فالإن الصالراعات ال تنتيالي حتالى
بالالين الالالدول عمالالى النفالالوذ والسالاليطرة والسالاليادة ،وال يختمالالف األمالالر كثيال اًر لالالدى المؤسسالالات ،فقضالالية تمكالالين
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اإلنسان بحق معناىا إعادة ىيكمة مراكز القوى واعادة توزيع السمطة وحقوق التصرف واتخاذ القرار،
وىنا تصبف العممية صالعبة ومعقالدة أحيانالا وتحتالاج إلالى التفكيالر واعالادة النظالر ،لالذا فينالاك العديالد مالن

المعوقات التي تواجو تطبيق التمكين (الوادي.)21 :2152 ،

ويرى  )67 :2000) Forresterأن المعوقات التي قد تواجو التمكين ىي:

 عدم رابة المديرين نظ اًر لتخوفيم من فقدان السمطة بعد أن أمضوا سنوات لمحصول عمييا.

 المسال الاواة ب الالين مفي الالومي التمك الالين وتف الالويض الس الالمطة واعتب الالار مفي الالوم الس الالمطة مرادفال الا لمفي الالوم
التمكين وعدم مراعاة المشاركين في السمطة.

ويال ال الالرى السال ال الالكارنة ( )326 :2151والمغربال ال الالي ( )4:2115أن معوقال ال الالات التمكال ال الالين التال ال الالي قال ال الالد تواجال ال الالو

المنظمات العربية والتي قد تحد من قدرتيا عمى التمكين ىي كالتالي:

 البناء اليرمي التنظيمي وتعدد المستويات اإلدارية في المنظمة وطول قنوات االتصال.
 المركزية الشديدة في سمطة اتخاذ الق اررات من قبل المدراء و تفضيل أسموب القيالادة اإلداريالة
التقميدية.

 خال الالوف العال الالاممين مال الالن تحمال الالل الس ال الالمطة والمس ال الاءلة باعتقال الالادىم أن التمكال الالين سال الاليرىق ك ال الالاىميم
بمسؤوليات وميام جديدة.

 األنظمة و اإلجراءات الصارمة التي ال تشجع العاممين عمى المبادرة واالبتكار .
 السرية في تبادل المعمومات بحيث تقتصر المعمومات عمى اإلدارة العميا .

 ضالالعف نظالالام التحفيالالز فالالي المنظمالالات عالالدم مال مالالة نظالالام المكافالالعت .األمالالر الالالذي ال يشالالجع
األفراد عمى بذل جيود إضافية واالكتفاء باعماليم.

 ض الالعف الت الالدريب والتط الالوير ال الالذاتي لمع الالاممين ف الالي المنظم الالات باعتبارى الالا زي الالادة تك الالاليف از الالدة
تتحمميا المنظمة نتيجة تعميم وتدريب األشخاص.

 تركيز بعض العاممين عمى نجاحيم الشخصي وتفضيمو عمى نجاح الجماعة.
 زيادة الصراع وتفشي النزاع بين العاممين عند أداء العمل الجماعي

 اتخاذ الق اررات بناء عمى أسس شخصية وليس عمى أسس ومبررات منطقية وموضوعية.
 زيادة الوقت المطموب ألداء العمل الجماعي وعمل المجان.

 عال الالدم الثقال الالة اإلداريال الالة بال الالين الرؤسال الالاء والمرؤوسال الالين واالخال الالتالف فال الالي أىال الالداف كال الالل مال الالن اإلدارة
والعاممين.

 إساءة استخدام عوامالل القالوة الممنوحالة لمعالاممين واسالتخداميا فالي ايالر محميالا األمالر الالذي قالد
يمحق الضرر بالمنظمة.
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وترى الباحثة أن ىذه العقبات تشكل حا الً حقيقا أمالام االنتقالال إلالى نمالوذج المنظمالة الممكنالة

م الالا ل الالم تح الالاول اإلدارة العمي الالا القي الالام بحمم الالة م الالن التغييال الرات الجوىريال الة عم الالى مس الالتوى الييك الالل التنظيم الالي
واإلجال الراءات والسياس الالات المعم الالول بي الالا ف الالي المنظم الالة ،والثقاف الالة التنظيمي الالة وتيي الالة المن الالاخ التنظيم الالي

المناسب لتشجيع العاممين عمى تقبل التغييرات الجديدة.

وتستنتج الباحثة من ىذا الفصل أن تطبيالق عمميالة التمكالين مالا ىالي إال حصاليمة جيالود مكثفالة
ال تالالتم بالالين عشالالية وضالالحاىا ،وىنالالا تعتمالالد عمالالى درجالالة اقتنالالاع اإلدارة العميالالا بضالالرورة فمسالالفة التمكالالين

وتعتم الالد أيضال الاً عم الالى مق الالدار م الالا يت الالوفر ل الالدى الع الالاممين م الالن ق الالدرات ت الالؤىميم لتحمال الل المس الالؤولية وحس الالن

استخدام السمطة ،وىنا دور القيادة اإلدارية الفعالالة فالي تيي الة البي الة المناسالبة وخمالق الثقافالة التنظيميالة

الداعمالالة ليالالذه المنظمالالة ،فالالالتمكين بالالذلك يحتالالاج إلالالى إحالالداث تغييالرات عمالالى جميالالع المسالالتويات الماديالالة
والمالي الالة والتكنولوجي الالة والبشال الرية ،فيال الو منظوم الالة متكامم الالة تتطم الالب م الالن اإلدارة العمي الالا التخط الاليط الجي الالد

لض الالمان نجاحي الالا وتحقي الالق األى الالداف المنش الالودة مني الالا ،لك الالن عم الالى اإلدارة العمي الالا تبن الالي فمس الالفة التمك الالين
يجيا من خالالل قيالاس قالدرات العالاممين ،حيالث إن عمميالة قيالاس ميالارات العالاممين ومعرفالة درجالاتيم
تدر ً
تنطمق من جعل مياميم تتناسب مع قدراتيم بما يمكنيم من النجالاح ،ثالم محاولالة اإلدارة العميالا لتقالديم
نموذج فعمي يتم مالن خالالل النمالوذج وتوضاليف كيفيالة تأديالة الميالام المنوطالة بيالذه المسالؤوليات ،وتقالدم

مثال عممياً يساىم في سرعة ونجاح تمكين العاممين.
ليم بذلك ً

وعمالالى اإلدارة العميالالا أيض الاً توقالالع النجالالاح وصالالناعة األمالالل ،حيالالث إن اإليمالالان الكامالالل بقالالدرات

اآلخال الرين يزي الالد م الالن توقع الالات النج الالاح لي الالم ،ويتوج الالب أيضال الاً عم الالى اإلدارة العمي الالا تف الالويض المزي الالد م الالن
السمطات لتنفيذ الميام من خالل التغذية العكسية ،وان ذلك يتطمب القيام بتقييم تجربة التمكين ونقل
جوانب القصالور إلالى األفالراد والثنالاء عمالى نجاحالاتيم ،حيالث أن اليالدف النيالا ي مالن التمكالين يجالب أن

يكون ىو خمق االستقاللية في اتخاذ القرار لدى االعاممين في المنظمات.
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 2.2املبحث الثاىي
االلتساو التيظيني
مقدمة

2.2.1

تعريف االلتزام التنظيمي

2.2.2

أبعاد االلتزام التنظيمي

2.2.3

آثار وأهمية االلتزام التنظيمي

 2.2.4آليات تعزيز االلتزام التنظيمي
2.2.5

مراحل االلتزام التنظيمي

مقدمة:
دفالالع نمالالو المنظمالالات وانتشالالارىا المضالالطرد وتغمغميالالا فالالي جميالالع منالالاحي وأنشالالطة حي الاة األف الراد

والجماعات الباحثين وايرىم من المعنيين لمزيد من االىتمام بإنتاجية وأداء ىذه المنظمات وفعاليتيا

وركالالزت الكثيالالر مالالن الدارسالالات واألبحالالاث عمالالى سالالموك األفالراد فالالي المنظمالالات لخدمالالة أىالالداف المنظمالالة،
ولتحقيق االستفادة المثمى من قدرات وامكانيات العاممين فإنو البد من الوصول إلى درجة عاليالة مالن

االلتزام التنظيمي لدييم (حسين.)67:2151 ،

ويعتبالالر االلتالزام التنظيمالالي مالالن المفالالاىيم الحديثالالة ضالالمن العمالالوم اإلداريالالة والتالالي أصالالبحت تحظالالى

باىتمالالام البالالاحثين والكتالالاب وذلالالك انطالقالاً مالالن أىميالالة االلتالزام التنظيمالالي وآثالالاره اإليجابيالالة ،األمالالر الالالذي

دفع المنظمات إلى مضاعفة جيودىا في تحديد العوامل التي تؤثر فالي تطالويره وتعزيالزه وترساليخ ىالذا
المفيالالوم ضالالمن الفمسالالفة اإلداريالالة لممنظمالالات (ح الريم ،)517:5997 ،ويعتبالالر االلت الزام التنظيمالالي أحالالد

األىداف التي تسعى المنظمالة لتحقيقيالا ،حيالث تسالعى جميالع المنظمالات لبمواالو لمالا لالو مالن أثالر فعالال

في استم اررية واستقرار العمل ،فااللتزام بالمنظمة في الفكالر اإلداري المعاصالر يشالير بشالكل عالام إلالى

مالدى اإلخالالص واالنالدماج والمحبالالة التالي يبالدييا الفالالرد تجالاه عممالو وانعكالاس ذلالالك عمالى تقبمالو ألىالالداف
المنظمة التي يعمل فييا وتفانيو وجيده المتواصل لتحقيق تمك األىداف (السميف.)241:2151 ،

ويرجالالع سالالر االىتمالالام بالااللتزام التنظيمالالي كظالالاىرة إد اريالالة إلالالى العنايالة بالالدور الفالالرد فالالي المنظمالالة،

حيث إن أىمية الفرد ال يمكن أن تساوي أو توازي أىمية أي عنصر من عناصر أو وسالا ل اإلنتالاج

األخرى ،حيث إن الفرد لو اتجاىاتو وتفكيره وعواطفو ودوافعو التالي توجالو سالموكو وبالتالالي فالإن ىنالاك
ص الالعوبة كبيال الرة ف الالي الس الاليطرة عم الالى أي م الالن مكون الالات البي الالة النفس الالية ،وم الالن ىن الالا فال الإن نج الالاح المنظم الالة
ووصوليا إلى أىدافيا مرتبط بشكل مباشر بمدى إيمان األفراد العاممين بتمك األىالداف وقنالاعتيم بيالا
وسالالعييم لموصالالول إلييالالا وشالالعورىم بتطابقيالالا أو عمالالى األقالالل قربيالالا مالالن أىالالدافيم الشخصالالية أو الذاتيالالة

(فمييو.)284 :2119 ،

 2.2.1تعريف االلتزام التنظيمي:
أصبف االلتزام التنظيمي من أكثر الوسا ل التي تشغل إدارة المنظمات خاصالة ،ولكالن مفيومالو
العممي الصحيف لم يحظ باالىتمام الكافي من قبل المختصين وعمماء اإلدارة.
ويعبالر االلتالزام التنظيمالالي عالالن الحالالالة النفسالالية التالالي تنشالأ مالالن العالقالالة بالالين أفالراد مالالن جيالالة وبالالين
األفراد ومنظمتيم من جية أخرى (.)Meyer & Allen, 2004:68
ويعرف ال الالو  (201:2004( Greenberg&Baronعم ال الالى أن ال الالو درج ال الالة اىتم ال الالام الف ال الالرد باس ال الالتمرار

بالمنظمالالة واىتمامالالو باالسالالتمرار بيالالا موضالالحاً أن مفيالالوم االلتالزام التنظيمالالي يختمالالف عالالن مفيالالوم الرضالالا
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عالن العمالالل ألن الفالالرد قالالد يكالالون ارضال ًاليا عالالن عممالالو لكنالالو يكالره المنظمالالة التالالي يعمالالل فييالالا ويالالود ممارسالالة
نفالالس العمالالل فالالي منظمالالة أخالالرى ،وبالالالعكس قالالد يحالالب الفالالرد العمالالل فالالي منظمالالة معينالالة لكنالالو يكالره العمالالل
الذي يمارسو .
ويعبر االلتزام التنظيمي عن الحالة التي يمتثل فييالا الفالرد لقاليم المنظمالة وأىالدافيا حيالث يراالب

بالمحافظة عمى عضويتو بيا لتسييل تحقيق أىدافو التي يطمف في الوصول الييا (الموزي:5999 ،
 ،)72وىو حالة نفسية تتمثل فالي تمسالك الفالرد بمنظمتالو واقتناعالو بأىالدافيا األمالر الالذي يالنعكس عمالى

سال الالموكياتو حيال الالث يسال الالعى لنجال الالاح ىال الالذه المنظمال الالة مال الالن خال الالالل بال الالذل قصال الالارى جيال الالده فال الالي تحقيال الالق ىال الالذا
اليدف(العوفي ،)34:2115 ،وىو مصطمف يطمق عمى مشاعر واتجاىات الفرد نحو المنظمالة التالي
يعمل بيا ومدى حرصو عمى االستمرار بيا (أبو النصر.)95:2116 ،

أما العمري ( )555:2114فيعرفو عمى أنو االرتباط الوظيفي الذي يربط الفرد بالمنظمة التي
يعمل فييا مما يدفعو إلى االندماج في العمل وتبني قيم ىذه المنظمة .
وااللتزام التنظيمي ىو اقتناع الفرد بالمنظمة وقيميا وأىالدافيا إلالى الدرجالة التالي تجعمالو يتوافالق
معيالالا وينالالدمج فييالالا ممالالا يدفعالالو إلالالى بالالذل المجيالالودات المطموبالالة فالالي مجالالال عممالالو العالالادي ،فضالالً عالالن

اسالالتعداده لب الالذل مجي الالودات إض الالافية تطوعي الالة م الالن شال الأنيا إنج الالاح المنظمال الة وتحقي الالق تق الالدميا ورفاىيتي الالا

(الوزان.)43:2116 ،

ويتضف مما سبق أنو عمى الرام من التباين في تحديد وبمورة معنى االلتزام التنظيمي كظاىرة

إدارية ،إال أن ىذه التعاريف في معظميا تتفق بشكل عام عمالى أن االلتالزام التنظيمالي ىالو عبالارة عالن
عمميالالة اإليمالالان بأىالالداف المنظمالالة وقيميالالا والعمالالل بأقصالالى طاقالالة لتحقيالالق ىالالذه األىالالداف وتجسالاليد تمالالك

القيم وىذا االتفاق يؤكد أيضاً أن االلتزام التنظيمي ينبع من إرادة الفرد وباختيالاره ولاليس الت ازمالا قسالرياً

يفرض عميو عن طريق قوة خارجية (فيميو.)286 :2119 ،

وتستنج الباحثة من كل التعريفات السابقة أن االلتزام التنظيمي يتصف بالخصا ص التالية:
 .5اإليمان بالمنظمة وبأىدافيا.
 .2االستعداد لبذل الجيد والتفاني في خدمة المنظمة.
 .3رابة شديدة لالحتفاظ بعضويتو في المنظمة
وتعالالرف الباحث الالة االلتال الزام التنظيمالالي عم الالى أن الالو حالالالة التواف الالق ف الالي القالاليم والمص الالالف ب الالين الف الالرد
والمنظمالالة والرابالالة الشالالديدة بالبقالالاء فييالالا وتفضالاليميا عمالالى ايرىالالا مالالن المنظمالالات ،األمالالر الالالذي

يجعل الموظفين عمى استعداد لبذل جيود إضافية من أجل تحقيق أىداف المنظمة.
26

 2.2.2أبعاد االلتزام التنظيمي:
أجمع العديد من الكتاب عمى أن ىناك ثالثة أبعاد لإللتزام التنظيمي وىي (االلتزام العاطفي-

االلتزام االستمراري -االلتزام المعياري).
أ -االلتزام العاطفي:

يعبالالر درجالالة االلت الزام العالالاطفي عالالن الت الأثر بأىالالداف وقالاليم المنظمالالة وقالالد يكالالون ىالالذا االلتالزام عالالن
إحساس وتأثير شخصيين لممنظمة ،حيث أنو يعبر عن قوة و رابالة الفالرد فالي االسالتمرار بالعمالل فالي

منظمالة معينالالة ألنالو موافالالق عمالى أىالالدافيا ويريالالد أن يشالارك أيضالاً فالي تحقيالالق تمالك األىالالداف ،حيالالث أن

المنظمات تمر بفترة تغييرات جوىرية قد تتغير فييا بعض أىداف وقاليم المنظمالة وىنالا يظيالر االلتالزام

العاطفي حيث باستطاعة الفرد التكيف مع األىداف والقيم الجديدة (.)Meyer, 1998:30

وأوضف أبو النصر ( )92:2117أن المنظمة تحاول أن تدعم االلتزام العاطفي لدي العاممين
بيا ألن احتمال ترك العمل بالمنظمة من العاممين الممتزمين عاطفياً يكالون ضال يال ،وألىميالة وتالدعيم

عاطفي الا يكونالالون أكثالالر رابالالة فالالي التضالالحية مالالن أجالالل
والء العالالاممين لممنظمالالة ألن العالالاممين الممتالالزمين
ً
بقاء واستمرار المنظمات التي يعممون بيا.
ب -االلتزام االستمراري:
ويشالير االلتالزام االسالالتمراري إلالى قالوة رابالالة الفالرد ليبقالى فالالي العمالل بمنظمالة معينالالة العتقالاده بالالأن

ترك العمل يكمفو الكثير فكمما طالت مدة خدمالة الفالرد فالي المنظمالة فالإن تركالو ليالا ساليفقده الكثيالر ممالا
اسالالتثمره عمالالى مالالدار الوقالالت مثالالل خطالالط المعاشالالات والصالالداقات الحميمالالة مالالع األف الراد ،حيالالث أن ىنالالاك

الكثير من األفراد ال يرابون بالتضحية بتمك األمور ومثل ىالؤالء األفالراد يقالال عالنيم إن درجالة وال يالم
االستمراري عالية (.(Baron Green Berg, 2114:256
ت -االلتزام المعياري:
وىالالو أرقالالي أن الواع االلت الزام ويعبالالر عالالن الرابالالة القويالالة فالالي التمسالالك بأىالالداف وقالاليم المنظمالالة ،وقالالد

عرفو البعض بأنو شعور الفرد أنو متمسالك بالبقالاء بسالبب ضالغوط اآلخالرين ،فاألشالخاص الالذين يقالوى
لالالدييم االلت الزام المعيالالاري يأخالالذون فالالي حسالالابيم إلالالى ح الد كبيالالر مالالاذا يمكالالن أن يقولالالو اآلخالالرون لالالو تالالرك

المنظمة فيو بذلك ال يريالد أن يسالبب قمقالا لشالركتو أو انطباعالاً سالي اً لالدى زمال الو بسالبب تركالو لمعمالل،
وااللتزام المعياري ىو ذلك االلتزام الناجم عن إضفاء الصفة الذاتية لمضغوطات المعيارية ،وىالذا يالتم
مالالن خالالالل التكيالالف االجتمالالاعي الثقالالافي أو العالالا مي الالالذي يسالالبق االلتحالالاق بالالالتنظيم ،فالعالالاممون الالالذين

اما معيارياً يشعرون بواجب االستمرار في العمل لدى التنظيم القا م ،وبصالورة أخالرى يشالير
يبدون إلتز ً
إلالالى الشالالعور الالالذي تولالالد لالالدى الفالالرد ب الااللتزام نحالالو عممالالو والبقالالاء فالالي منظمتالالو ،ويتعالالزز ىالالذا الشالالعور
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بالالالدعم الالالذي يتمقالالاه الفالالرد مالالن المنظمالالة ومالالدى السالالماح لالالو بالمشالالاركة والتفاعالالل االيجالالابي فالالي رس الالم

السياسال الالات ووضال الالع األىال الالداف ،أي أن االلت ال الزام المعيال الالاري يعكال الالس ضال الالرورة االسال الالتمرار فال الالي الوظيفال الالة
(.)Mayer&EtaL, 2002:20

 2.2.3آثار وأهمية االلتزام التنظيمي:
ىنالالاك عالالدة أسالالباب اقتضالالت االىتمالالام بمفيالالوم االلت الزام التنظيمالالي حيالالث أن االلت الزام التنظيمالالي

يمثل أحد أىم المؤشرات األساسية لمتنبالؤ بالعديالد مالن النالواحي السالموكية وخاصالة معالدل دوران العمالل
(عبالالد البالالاقي )582:2114 ،ويترتالالب عمالالى االلتالزام التنظيمالالي العديالالد مالالن اآلثالالار أو النتالالا ج اإليجابيالالة
التي تنعكس عمى الموظف وعمى المنظمة.

ويمكن تقسيم أىمية االلتزام التظيمي إلى عدة مستويات كما يمي:

أ -عمى مستوى الفرد:
أوضالالف كالالل مالالن ح الواس ( )58 :2113وفمبمالالان ( )22:2119وعبالالد البالالاقي ()582 :2114

والعتيبي( )76:2118و ( (Greenberg&Baron,2004 :254أن اآلثار اإليجابية المترتبة عمى
االلتزام التنظيمي تكمن في األمور التالية :

 يزيالالد االلتالزام التنظيمالالي مالالن ارتبالالاط الفالالرد بعممالالو ويجعمالالو يبالالذل جيالالوداً عاليالالة إلنجاحالالو ويبالالدي
راب الالة قوي الالة لمبق الالاء في الالو واالس الالتمرار لفتال الرة أط الالول كم الالا يقم الالل م الالن الس الالموك الس الالمبي واإلىم الالال
والتقصير في العمل أو الشعور باإلحباط وىو يحقق لممنظمات أىدافيا بكفاءة عالية .


يسالالاعد االلت الزام التنظيمالالي عم الى تقميالالل حالالاالت تالالرك العمالالل والغيالالاب ودوران العمالالل ويسالالاعد

عمى زيادة مستويات الرضا الوظيفي ويساعد عمى تحفيز األفراد نحو العمل ويظير بالتالالي
مالدى اسالتعداد العالالاممين لبالذل جيالود كبيالرة لصالالف المنظمالالة وامالتالك الرابالة القويالالة فالي البقالالاء

فييا ،والقبول بالقيم واألىداف الر يسية لممنظمة.

 يرف الالع االلتال الزام التنظيم الالي ال الالروح المعنوي الالة ل الالدى الع الالاممين حي الالث يجعمي الالم أكث الالر حبال الاً ألعم الالاليم
ولممنظمة التي يعممون بيا ويدفعيم إلى التعاون والعمل بحماس لتحقيق أىداف المنظمة.

 االلتالزام التنظيمالي يمكالن أن يسالاعد إلالى حالد مالا فالي تفسالير كيفيالة إيجالاد األفالراد ىالدفاً ليالم فالي
الحيالالاة مالالن خالالالل التخطالاليط لمسالالتقبميم الالالوظيفي بشالالكل جيالالد داخالالل المؤسسالالة التالالي يرابالالون
بالبقاء فييا.

ب -عمى مستوى المنظمة:
 يال الالؤثر االلت ال الزام التنظيمال الالي عمال الالى كفال الالاءة وفعاليال الالة المنظمال الالات حيال الالث يجنبيال الالا الكثيال الالر مال الالن الكمال الالف

االقتصادية واالجتماعية عمى مستوى الفرد والجماعات ،حيث أثبتت األبحاث أن اياب االلتزام

التنظيمي يعمل عمى تخفيض الفاعمية التنظيميالة ويكالون األشالخاص ذوي المعالدالت العاليالة مالن
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االلتزام التنظيمي أقل احتمالية لترك العمالل وقبالول فالرص ووظالا ف أخالرى ،وبالتالالي ال يالتم تكبالد
نفقات مرتفعة لدوران العمل ،باإلضافة إلى أن المالوظفين الممتالزمين يحتالاجون لمراقبالة أقالل ،ممالا

يقمالالل مالالن تكالالاليف المراقبالالة واسالالتيالك الوقالالت كالالذلك مالالن المتوقالالع أن يالالدرك الموظالالف ذو االلت الزام

التنظيمالالي المرتفالالع قيمالالة وأىميالالة انالالدماج الفالالرد واألىالالداف التنظيميالالة بمالالا يجعمالالو يفكالالر فالالي أىداف الو
وأىداف المنظمة بمفاىيم خاصة (القحطاني وعبد القادر.)526 :2117 ،

 يمثالالل االلتالزام التنظيمالالي أحالالد المؤشالرات األساسالالية لمتنبالالؤ بالعديالالد مالالن النالواحي السالالموكية وخاصالالة
معالالدل دوران العمالالل األمالالر ال الذي يسالالاعد المنظمالالة فالالي التع الرف عمالالى أسالالباب الظ الواىر السالالمبية،
كظ الالاىرة الغي الالاب والتي الالرب ع الالن أداء العم الالل والوق الالوف عميي الالا م الالن أج الالل تحقي الالق انتظ الالام واس الالتقرار

العمالالل ،ممالالا يالالؤثر الحق الاً فالالي زيالالادة إنتاجيالالة المنظمالالة وتحقيالالق النمالالو واالزدىالالار بيالالا (الفضالالمي،
.)79 :5997

 يزيالالد االلت الزام التنظيمالالي مالالن تقبالالل العالالاممين لمتغييالالر حيالالث كممالالا زاد شالالعور العالالاممين بالالالوالء زاد
تقبميم لمتغيير والتطوير التنظيمي ألجل ازدىار المنظمة ،و شعور األفراد بالوالء لممنظمالة يزيالد

من درجة رضاىم الوظيفي مما يحفزىم عمى اإلخالص في عمميم.

 يعم الالل االلتال الزام التنظيم الالي عم الالى س الاليولة اس الالتجابة المنظم الالة لممتغيال الرات المختمف الالة حي الالث كممال الا زاد

الشال الالعور بال الالالوالء يال الالزداد تقبال الالل العال الالاممين ألي تغييال الالر يصال الالب فال الالي مصال الالمحة المنظمال الالة (العتيبال الالي،
.)67:2118

 يسالاليل االلت الزام التنظيمالالي اسالالتقطاب الكفالالاءات لممنظمالالة حيالالث إن المنظمالالة التالالي يشالالعر أفرداىالالا
بوالء مرتفع تممك سمعة جيدة مما يراب الكفاءات االنضمام ليا والعمل لدييا.

ت -عمى المستوى فرق العمل

يعمالل االلتالزام التنظيمالي عمالالى خمالالق جالو مالالن التالرابط والعالقالالات االجتماعيالالة بالين العالالاممين فالالي

المنظمالالة نتيجالالة عمالالل العالالاممين بالالروح الفريالالق فالالي فالالرق العمالالل ،ممالالا يخمالالق حالالالة مالالن التماسالالك والتالرابط

بالالالين أعضال الالاء المجموعال الالة ويزيالالالد مالالالن فعاليال الالة المجموعالالالة فال الالي أدا يالالالا لمميال الالام بشال الالكل متميال الالز (حنونال الالة،
.)56:2116
بينمالا يالرى الصاليرفي ( )229 :2115أن ىنالاك بعالض اآلثالالار السالمبية التالي تالنجم عالن ارتفالالاع
مستوى االلتزام التنظيمي وىي:
 قمة الفرص المتاحة لمتقدم الوظيفي والذي يتحقق في بعض الوظا ف من خالل الحركة بين
عدد من المنظمات وقمة الفرص المتاحة لمتطور والنمو الذاتي.
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 زيادة الضغوط االجتماعية والعا مية فالتزام الفرد تجاه المنظمالة يعنالي بذلالو المزيالد مالن الوقالت
والجيد مما يؤثر عمى إلتزاماتو األخرى ويرفع من ضغوطو.

 انخفاض القدرة عمى اإلبداع واالبتكار والتكيف من خالل استقرار العمالة.
 عدم دخول أفراد لدييم أفكار جديدة ونافعة لممنظمة نتيجة انخفاض معدل الدوران.
 زيادة فرص الصراع بين الجماعة والجماعات األخرى داخل التنظيم.
والجدول التالي يمخص آثار االلتزام التنظيمي:
جدول رقم ( :)2.2آثار االلتزام التنظيمي
النتائج

المستوى الفردي

المستوى التنظيمي

مستوى فرق العمل

الش الالعور باالنتم الالاء وزي الالادة ارتبال الاط خمالالق نالالوع مالالن التال الرابط انخفال الالاض معال الالدل دوران العمال الالل وتقميال الالل
الفرد بالمنظمة

تقبل العاممين لمتغيير
النتائج اإليجابية

والعالقات االجتماعية

حاالت ترك العمل.

استقرار العضوية

انخفاض تكمفة العمل.

التماسك

زيادة اإلنتاجية .

فعالية الجماعة

استقرار العمالة

زيادة مستوى الرضا الوظيفي.

تحقيق أىداف المنظمة

زي ال ال ال ال ال الالادة الض ال ال ال ال ال الالغوط المرتبط ال ال ال ال ال الالة حال الالدة الص ال الراع المال الالؤثرة قم ال الالة االب ال الالداع والتط ال الالوير عم ال الالى الم ال الالدى
النتائج السمبية

بالعالقات االجتماعية والعا مية
قمة التقدم الوظيفي

سمبا عمى الجماعة
ً
قمة االبتكار

البعيد

انخفاض النمو الذاتي مع الوقت

المصدر :جرد بواسطة الباحثة

 2.2.4آليات تعزيز االلتزام التنظيمي:
يرى الباحثون أن تطور االلتزام التنظيمي ىو ثمرة طبيعيالة النتيالاج سياسالة اإلدارة الصالحيحة،
ويعالالد ذلالالك مالالن أىالالم مؤشالرات نجالالاح المنظمالالة فالالي تحقيالالق أىالالدافيا المرسالالومة ،ذلالالك أن وضالالوح أىالالداف

المنظمال الالة وتحديال الالد أدوار الع ال الالاممين فييال الالا وش ال الالعور الف ال الرد بالييب ال الالة والنفال الالوذ والمكان ال الالة داخال الالل المنظم ال الالة،
واالستقاللية بالعمل والرضا عن العمل ووجود الرابة المسالبقة لالدى الفالرد فالي دخالول المنظمالة ودرجالة

التماس الالك وال الالتالحم ب الالين الع الالاممين وأس الالموب القي الالادة اي الالر التس الالمطي أو المتس الاليب ،والمن الالاخ التنظيم الالي

المشجع عمى اإلنجاز والعطاء واإلبداع ووجود الرابة لدى الفرد في تحقيق أىدافو ووجود نظام جيالد
لمحالوافز وفالالرص الترقيالالة المتاحالالة تعالالد جميعيالالا أسالالباباً تجعالالل العالالاممين يسالالمكون السالالموك اإليجالالابي تجالالاه
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أنفسيم وتجاه المنظمة عمالى حالد سالواء ،وان ىالذا السالموك اإليجالابي تجالاه المنظمالة ىالو جالوىر االلتالزام

التنظيمي (الكايد.)66:5999 ،

وي الالرى ( Geernberg&Baron(2004:220أن ىن الالاك العدي الالد م الالن اآللي الالات الت الالي يمك الالن أن

تعمل عمى تعزيز االلتزام الوظيفي ىي كما يمي:

الرسالالي لموظيفالالة والالالذي يجعالالل الفالالرد
 .5اإلث الراء الالالوظيفي :حيالالث يعنالالي اإلث الراء الالالوظيفي التعمالالق أ
أكث الالر مسالالالؤولية عالالالن عممالالالو ويعطيال الالو المزيالالالد مال الالن حريالالالة التصال الالرف واالس الالتقالل والمزيالالالد مالالالن

المشاركة فالي اتخالاذ القال اررات المتعمقالة فالي عممالو .وىالذا مالن شالأنو أن يقالوي االلتالزام التنظيمالي

لدى األفراد.

 .2إيجاد نوع من التوافق بين مصمحة الشركة ومصالف العاممين :يجب أن يشعر العاممون بأن
مالالا تحققالالو الشالالركة مالالن منالالافع يعالالود عمالالييم بالالالنفع أيضالاً ألن ىالالذا الشالالعور مالالن شالأنو أن يقالالوي

التزاميم تجاه المنظمة ،وتحاول بعض الشركات تحقيق ذلك بشكل مباشالر مالن خالالل خطالط
الحوافز وخاصة بالرامج المشالاركة فالي األربالاح حيالث أن مثالل ىالذه الخطالط والبالرامج يمكالن أن

تمعب دو اًر فعاالً في تقوية الوالء التنظيمي إذا ما تم إدارتيا بطريقة عادلة.

 .3استقطاب واختيار الموظفين الجدد الذين تتوافق قيميم مع قيم المنظمة حيث كمما كانت قيم
الفالالرد متوافقالالة مالالع قالاليم المنظمالالة وأىالالدافيا ،كممالالا قالالوي االلت الزام التنظيمالالي لالالدى الفالالرد (خاصالالة
االلتزام العاطفي) تجاه المنظمة فإذا كان مالن قاليم المنظمالة االىتمالام بالعمالل الجالاد والحالرص
عمالالى الجالالودة فيجالالب أن ت ارعالالي ىالالذه الشالالروط بحالالزم عنالالد اختيالالار المالالوظفين الجالالدد بحيالالث تالالتم

اختيار من تتوافر لديو ىذه القيم.
وأضالالاف الخشالالروم ( )574-572:2155مجموعالالة مالالن اآلليالالات التالالي قالالد تسالالاعد عمالالى تعزيالالز

االلتزام التنظيمي لدى العاممين وىي كالتالي:

أ -تحسيييين المنييياخ التنظيميييي :حي الالث أن المنظم الالات ذات المن الالاخ والبي الالة المحبط الالة لمعنوي الالات
العاممين ىي منظمات تعمل عمى تشجيع تسرب العاممين وتقمل من درجالة االلتالزام واالنتمالاء

لدييم ،لذا ال بد ليذه التنظيمات من إيجاد البي ة والمناخ التنظيمي الجيد لخمقيا.

ب -اشييباع الحاجييات اإل نسييانية :حيالالث يسالالعى العامالالل لمبحالالث عالالن مجموعالالة مالالن الحاجالالات التالالي
تيمالالو فالالي المنظمالالة التالالي يعمالالل فييالالا ويعمالالل عمالالى تحقيقيالالا ،فيالالو يسالالعى إلالالى إشالالباع حاجاتالالو
مقدر ومحبوباً فضالً عن
الفسيولوجية وحاجتو لأمن والطمأنينة كما يسعى أيضاً ألن يكون
اً

سعيو إلى جماعة معينة وتحقيق ذاتو من خالليا ،والتنظاليم الالذي ال يعمالل عمالى إشالباع ىالذه
الحاجالالات يعالالد تنظيم الاً مقص ال اًر يالالدفع العامالالل إلالالى تالالرك العمالالل سالالاعياً إلالالى إشالالباع حاجاتالالو فالالي
تنظيم آخر.
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ت -وضوح األدوار واألهداف :كممالا كانالت األىالداف واضالحة داخالل التنظاليم زادت درجالة االلتالزام
التنظيمي لدى العاممين ،فوضوح األىداف يجعل العاممين أكثر مقدرة عمى فيميا وتحقيقيا،
كذلك الحال بالنسبة إلى عممية تحديد األدوار فعممية التحديد ىذه تساعد عمالى خمالق االلتالزام

ل الالدى الع الالاممين نظال ال اًر إل الالى م الالا يترت الالب عميي الالا م الالن اس الالتقرار وتجن الالب لمصالالراع ف الالي ح الالال تحدي الالد
األدوار.

ث -إشراك العاممين في التنظييم :حيالث إن إشالراك العالاممين فالي التنظاليم يزيالد مالن درجالة االلتالزام
التنظيمي لالدييم فيتحالدث عالن المنظمالة بقولالو (نحالن) ،وفالي حالال واجيالتيم مشالكمة فالي العمالل
يشيرون إلييا عمى أنيا مشكمتيم ومن ثم يكونون أكثر قدرة ورابة فالي العمالل الجمالاعي ممالا
يعود عمى المنظمة بمزيد من األداء الجيد.

دور فالي
ج -الحوافز :ونظام الحوافز ىذا يجب أن يشمل الحوافز المادية والمعنوية والتالي تمعالب ا
خمق االلتزام لدى األفراد.

 2.2.5مراحل االلتزام التنظيمي:
إن عمميالالة تكالالوين ونمالالو وتطالالور االلت الزام التنظيمالالي ىالالي عمميالالة عمالالى درجالالة كبي الرة مالالن التعقيالالد

وتمر بعدة مراحل ،وقد أوضف الخشالي ( )527:2113ىذه المراحل كالتالي:
أ -مرحمة التجربة:

أي قبل الدخول إلى العمل ،وتمتد ىذه المرحمة لعام واحالد ،حيالث تعتمالد عمالى مالا يتالوافر لالدى

األفراد من خبرات العمل السابقة ألن األفراد يدخمون المنظمات وعندىم درجات أو مستويات مختمفة

من االستعداد لاللتزام التنظيمي ناجمة عن توقعات الفرد وظالروف العمالل وطبيعالة البي الة االجتماعيالة
وما تمثمو من قيم واتجاىات وأفكار ،ففي ىذه المرحمالة ييالدف مالن توجيالو نحالو العمالل لتحقيالق األمالن
والشعور بو والحصول عمى القبول من التنظيم وبذل الجيود لمتعمم والتعايش مع بي ة العمل الجيدة.

ب -مرحمة البدء في العمل:
الروح
وتتضالالمن ىالالذه المرحمالالة خبالرات العمالالل المتعمقالالة باألشالالير األولالالى مالالن تالالاريخ بالالدء العمالالل وتتال ا

الفتالرة الزمنيالة ليالذه المرحمالة مالن عالامين إلالى أربعالة أعالوام وتظيالر خالليالا خصالا ص مميالزة ليالا تتمثالل

في األىمية الشخصية والخوف من العجز وظيور قيم االلتزام التنظيمي.
ت -مرحمة الثقة في المنظمة:

وتتمثل في السنة الخامسة من تاريخ بدأ العمل حيث تالزداد االتجاىالات التالي تعبالر عالن زيالادة

درجات االلتزام التنظيمي ويزداد نمو ىذا االلتزام حتى يصل إلى مرحمة النضوج.
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وتسالالتنج الباحثالالة مالالن فصالالل االلتالزام التنظيمالالي مالالدى أىميالالة موضالالوع االلتالزام التنظيمالالي واىتمالالام

المنظمات بو كأحد األىداف التي تسعى المنظمات لبمواميا في اآلونة االخيرة ،وذلالك بسالبب ارتبالاط
االلتالزام التنظيمالي بالعديالد مالن السالموكيات لممالوظفين كحضالورىم وايالابيم والتالزاميم بالعمالل ولمالا لالالذلك

أيضاً من أثر كبير في انتاجيتيم وأدا يم واتجاىالاتيم النفسالية؛ ممالا يالنعكس بالدوره عمالى أداء المنظمالة

وكفاءتيالالا وعمالالى عالقتيالالا بمحيطيالالا الخالالارجي أيض الاً ،وفالالي طريقالالة أدا يالالا وتقالالديميا لمخدمالالة ،ف الااللتزام

التنظيمالالي شالالعور داخمالالي لمفالالرد ال يفالالرض عميالالو قس الرًيا ،يظيالالر مالالن خاللالالو مالالدى اسالالتعداد الفالالرد لبالالذل
اقصى جيد ممكن و ذلك إيمانا من الفرد بتوافق قيمو أىدافو مع قيم المنظمة لشالعور الفالرد أنالو جالزء

مالالن ىالالذا الكيالالان ينتمالالي اليالالو ،ويت الأثر االلت الزام التنظيمالالي بمجموعالالة مالالن العوامالالل كالعوامالالل الشخص الية
كالالالعمر وسالالنوات الخبالرة ،ويتالأثر أيضالاً بمجموعالالة مالالن العوامالالل التنظيميالالة كسياسالالات المنظمالالة المتبعالالة
والتي يجب أن تعمل عمى إشباع حاجات األفراد العاممين والتي يتولد عن إشالباعيا حالالة مالن الرضالا

واالطم ان واالندماج لدى الفرد وصوالً اللتزامو التنظيمي ،ويتأثر أيضاً بوضوح األىداف التنظيمية.
وخالصة القول إن نجاح المنظمة ووصوليا ألىدافيا مرتبط بشكل مباشر بمدى إيمان األفراد
العالالاممين بتم الالك األى الالداف وقناع الالاتيم بيالالا ،وس الالعييم لموص الالول إليي الالا وشالالعورىم بتطابقي الالا أو قربي الالا م الالن

أىالالدافيم الشخصالالية أو الذاتيالالة ،وص الوالً إلالالى مرحمالالة االلتصالالاق وال الوالء الكامالالل لممنظمالالة ،وبيالالذا تالالنجف

المنظمة في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى العاممين.
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2.3

املبحث الثالث

املؤشصات الدولية العاملة يف قطاع غسة
2.3.1

مقدمة

نبذة عن مؤسسات عينة الدراسة

مقدمة:
لعبت المؤسسات الدولية دو اًر ميماً في خدمة المجتمع الفمسطيني عمى مالر السالنين فالي وقالت

عصفت فيو العديد من الحروب والنزاعات بالشعب الفمسطيني ،حيث كان وقوع فمسطين تحت وطأة

االحتالل وطبيعة الصراع المتصاعد نتيجة ىذا االحتالل حالا الً أمالام وفالاء الحكومالة بالتزاماتيالا تجالاه

الر وفجالالوة فالالي األداء فالالي مختمالالف القطاعالالات،
الز كبيال ا
المالواطنين وتقالالديم الخالالدمات المختمفالالة ،مشالالكالً عجال اً
حيالالث قامالالت المنظمالالات الدوليالالة فالالي ىالالذا الوقالالت بالالدور فاعالالل فالالي التنميالالة االقتصالالادية والمجتمعيالالة فالالي

فمسطين ،واعتبر عمميا مكمالً لعمل الحكومات ،ومتداخالً معو فالي كثيالر مالن األحيالان ،حيالث لعبالت

دو ار مركزياً في تفعيل الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في فمسطين.

وبمالالغ عالالدد المؤسسالالات الدوليالالة فالالي قطالالاع ا الزة  65مؤسسالالة مسالالجمة جميعيالالا فالالي دا الرة شالالؤون
المنظمالالات األىميالالة الدوليالالة بالالو ازرة الداخميالالة الفمسالالطينية بغ الزة ،لكالالن االخالالتالف بينيالالا يكم الن فالالي طبيعالالة

العم الالل واألنش الالطة الت الالي تق الالدميا ،وقطاع الالات العم الالل الت الالي تغطيي الالا تم الالك المؤسس الالات كالت الالالي :التعم الاليم،

الص ال الالحة ،البي ال الالة ،الز ارع ال الالة ،الخ ال الالدمات االجتماعي ال الالة واإلااثي ال الالة ،حق ال الالوق اإلنس ال الالان ،إع ال الالادة التأىي ال الالل،
الديمقراطي الالة ،المال الرأة والطف الالل ،التنمي الالة االجتماعي الالة ،التنمي الالة االقتص الالادية والت الالدريب (دلي الالل المنظم الالات
األىمية في قطاع ازة لسنة .)2154

وعرفت إدارة األمم المتحدة المنظمات الدولية عمى أنيا مجموعات طوعية اير ىادفة لمربف،

يتم تنظيميا عمالى أسالاس دولالي ،حيالث يتمحالور عمميالا عبالر ميالام معينالة وتقالدم مجموعالة متنوعالة مالن
الوظا ف والخدمات اإلنسانية ،وتمعب أدوا اًر أخرى كرصد وتنفيذ االتفاقيات الدولية ورصد السياسالات
وتشجيع المبادرات السياسية واالجتماعيالة عمالى مسالتوى الالدول التالي تتواجالد بيالا ،وتعمالل أيضالاً بمثابالة
آليالالات إنالالذار مبكالالر مالالن خالالالل اطالالالع الحكومالالات عمالالى ش الواال الم الواطنين ( ،)www.un.orgأمالالا

البنك الدولي فقد عرفيا عمى أنيا منظمات تقوم بإنشاء مجموعة من األنشطة والخدمات التي تيدف

إلالالى تخفيالالف المعانالالاة عالالن الشالالعوب وتعزيالالز مصالالالف الفقالراء مالالن خالالالل تقالالديم مجموعالالة مالالن الخالالدمات
االجتماعية والسياسالية والتنمويالة التالي يحتالاج إلييالا األفالراد ،و القيالام بتنفيالذ المشالاريع التالي تيالدف إلالى

التنمية المستدامة أيضاً ،ومنيا من يعمل عمى متابعة تنفيذ القوانين الدولية التي تحفظ حقوق األفراد
وتمنالالع االنتياكالالات فالالي أمالالاكن الن ازعالالات والحالالروب ،ومنيالالا مالالن يعنالالي بحمايالالة البي الالةوالخ ،ويمكالالن أن

تمعالالب المنظمالالات الدوليالالة دو اًر فالالي تعزيالالز المنظمالالات المجتمعيالالة فالالي كالالل بمالالد مالالن خالالالل جممالالة مالالن

المشاريع واألنشطة المختمفة المجاالت.

وطبق الاً لمع الاًيير البن الك الالالدولي فالالان المؤسسالالات الدوليالالة تنشالالأ بالالين الالالدول باتفاقيالالات دوليالالة فيمالالا

بينيالالا وتتمتالالع بالشخصالالية الدوليالالة والقانونيالالة ،وتخضالالع فالالي سالالموكيا لقواعالالد القالالانون الالالدولي ،أي تتمقالالى

الحقالالوق وااللت ازم الات مالالن القالالانون الالالدولي مباش الرة وال تخضالالع لمق الوانين الداخميالالة لمالالدول ،وتشالالارك فالالي
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وض الالع قواع الالد الق الالانون ال الالدولي م الالن خ الالالل االتفاقي الالات واألعال الراف الداخمي الالة ،وم الالن ناحي الالة أخ الالرى ف الالإن

المؤسسالالات الدوليالالة أيضالاً تتمتالالع بحجالالم تمويالالل ضالالخم جالالداً يغطالالي نشالالاطات مختمفالالة كاإلااثالالة والتعمالاليم
والصالالحة والز ارعالالة وحقالالوق اإلنسالالان والمالرأة والطفالالل ،ويتميالالز بحجالالم العمالالالة الكبيالالر ،وتعالالدد الجنسالاليات

فييا نظ اًر لتعدد الدول التي تتواجد فييا ،والتي تتجاوز مقر الدولة األم فييا نظ اًر لتعدد الفالروع وتعالدد

النشاطات والخدمات التي تقدميا عبر العالم (.)www.worldbank.org

 2.3.1نبذة عن مؤسسات عينة البحث
 .1اإلغاثة اإلسالمية:
اإلاالاثة اإلسالالالمية مؤسالسة دولية االالير حك الالومية ،تأسال الالست فالي بريطانيالا عالام  ،5984وىالي

عضو في المجمالس اإلسالالمي العالالمي لإلااثالة وتتمتالع بصالفة استشالارية فالي مالجالمالالس األم الالم المتالح الالدة

االقتصالالادي واالجتم الالاعي ،وتكالالرس اإلااثالالة اإلسالالالمية جيودىالالا لمتخفيالالف مالالن معانالالاة شالالعوب العالالالم
األكثالالر فقال اًر ،حيالالث تعمالالل عمالالى مسالالاعدة المحتالالاجين بغ الالض النالالظر عالالن الع الالرق أو الالالدين أو الجالالنس،
فاإلاالالاثة اإلسالالالمية ليالا مكالالاتب وممثمالالين فالي جميالالع أنح الالاء العالالالم وتسع الالى لتحقي الالق رخالالاء اقتصالالادي

وتنميالة اجتمالاعية في البالالد الفقي الرة ،عبالر ب ارمالالج تنمويالة واااثيالة باالشالتراك مالع المجتمعالات المحميالة،

وتتركالالز بالرامج اإلااثالالة اإلسالالالمية فالالي مجالاالت اإلااثالالة الطار الالة والتنميالالة المسالالتدامة ورعايالالة الطفولالالة،

خصوص الاً فالالي مجالالال كفالالالة األيتالالام ،وبالالالرام مالالن أن أرجالالاء شالالتى مالالن العالالالم تحالظ الالى بالالدعم واىتال الالمام
اإلاال ال ال الالاثة اإلس ال ال الالالمية ،إال أن عمال ال ال الالميا يتم ال ال ال الالركز ف ال ال الالي ألباني ال ال ال ال الالا ،وأذربيجال ال الالان ،والبالالوسالن ال ال ال الالة والي الالرس ال ال الالك

وبنجالالالدش ،والشالاليشان ،ومالي ،والينالد ،وباكسالتان ،والسالودان ،وفمسطين.

بالدأت اإلاالالاثة اإلسالالمية بالعالالمل فالي األ ارض الالي الفمسطيال الالنية فالي سالنة  5998بيالدف التقميالل

من وطأة الظروف الصعبة التي تمر بيا األراضي الفمسطينية والمساىمة في تحقيق تنمية اقتصادية

واجتماعية مستدامة .وتباشالر اإلااثالة اإلسالالمية عمميالا فالي فمسالطين مالن خالالل ثالثالة بالرامج أساسالية

وىي :برنامج اإلااثة والطوارئ وبرنامج التنمية وبرنامج رعاية الطفولة ).)www.irpal.ps
 .2منظمة أوكسفام:

نش الالأت أوكس الالفام كمؤسس الالة خيري الالة ص الالغيرة س الالنة  5942تح الالت لجن الالة أوكس الالفورد لإلااث الالة م الالن
المجاعالالة ،نمالالت أوكسالالفام نمال ًوا كبيال اًر لتصالالبف اليالالوم إحالالدى أكبالالر المنظمالالات الخيريالالة الدوليالالة المسالالتعممة
في مجالي اإلااثة والتنمية ،وتدار أوكسفام اليوم كاتحاد دولي يضم  55منظمة زميمالة (مراكزىالا فالي
أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى وآسيا واألوقيانوس) تعمل كميا في أكثر من  91بمداً مع منظمات
محميالة شالريكة مالالن أجالل التوصالالل إلالى حمالالول دا مالة لمفقالر ،وفضال ًالال عالن المسالالاعدات اإلنسالانية والعمالالل
التنم الالوي تق الالوم أوكس الالفام بحم الالالت لمتغيي الالر اإليج الالابي ،ولرف الالع المواق الالف المنح الالازة لمش الالعوب الفقيال الرة ف الالي
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عالميا مع اليي ات المعنية في األمم المتحالدة وتشالارك بانتظالام فالي
المحافل الدولية ،تتشابك أوكسفام
ً
اجتماعاتيا الدولية ،وكذلك مع منظمات عديدة دولية أخرى منيا عمى سبيل المثال مؤتمرات منظمة
التجارة العالمية والمنتدى االقتصادي العالمي ،ومؤتمر األمم المتحدة السنوي حول التغيير المناخي،
وتبذل أوكسفام قصارى جيدىا لمتأثير في السياسالات العالميالة التالي تالؤثر عمالى فقالراء العالالم ،ولالم تعالد
نشاطاتيا قاصرة عمى محاربة المجاعات بل عمى محاربة أسباب نشوء تمالك المجاعالات وعمالى إيجالاد
سبل لتمكين الناس من إعالة أنفساليم بأنفساليم وتالوفير حمالول طويمالة األجالل لمقضالاء عمالى الفقالر ،كمالا
تقالالوم المنظمالالة بالعديالالد مالالن النشالالاطات فالالي مجالالاالت التعمالاليم والديمقراطيالالة وحقالالوق اإلنسالالان ومحاربالالة

اإليدز واالحتباس الحراري ،فضال عن افتتاحيا لمعديد من متاجر التجارة العادلة حيث تباع منتجات
البالد الفقيرة بأسعار عادلة بيدف إفادة المنتجين الفقراء)www.oxfam.org(.

 .3ميرسي كور:
ىالالي وكالالالة إااثالالة وتنميالالة دوليالالة ايالالر ربحيالالة تخالالدم فالالي  36دولالالة مختمفالالة وجالالدت مالالن أجالالل
تخفيالالف المعاًنالالاة والفقالالر واالضالالطياد عالالن طريالالق مسالالاعدة النالالاس عمالالى بنالالاء مجتمع الاًت آمنالالة ومنتجالالة

وعادلالالة ،ويوجالالد مقرى الالا الالالر يس فالالي الوالي الالات المتحالالدة واس الالكتمندا ،وتتواجالالد ميرسالالي ك الالور فالالي الض الالفة
الغربيالالة وا الزة منالالذ الثمانينالالات لمسالالاعدة الفمسالالطينيين فالالي الحصالالول عمالالى احتياجالالاتيم المباش الرة وايجالالاد
حمول دا مة لممشاكل المزمنة ،واقامة العديد من المشاريع فالي كافالة األ ارضالي الفمسالطينية عالن طريالق
مكاتبيا الموجودة في كافة األراضي الفمسطينية) www.mercycorps.org).

 .4العمل ضد الجوع:
ىي مؤسسة تسعى إلى مكافحة وانقاذ أرواح األطفال المصابين بسوء تغذية ،كما تعمل عمى

محاربة الكوارث الطبيعية وتوفير المياه والصرف الصحي و النظافة ،وسبل كسب العيش من خالالل
بالالرامج بنالالاء القالالدرات التالالي تالالدار فالالي حالوالي  41بمالالداً ،ويسالالتفيد مالالن نشالالاطات المؤسسالالة خمسالالة ماليالالين
نسمة كل عام ،وتقوم المؤسسة عمى تقديم الدعم اإلنساني الطارئ لمعا الت الفمسطينية الميمشة في
المنالالاطق التالالي تفتقالالر لمخالالدمات األساسالالية فالالي الضالالفة الغربيالالة وقطالالاع ا الزة ،والممالالول مالالن المفوضالالية

األوربي الالة لممس الالاعدات اإلنس الالانية والحماي الالة المدني الالة ،تي الالدف ى الالذه المؤسس الالة إل الالى العم الالل عم الالى اس الالتعادة
الصحة والكرامة واالستقالل في جميع أنحاء العالم (.(www.actionagainsthunger.org

 .5الرؤيا العالمية :
ىالالي مؤسسالالة إنسالالانية لإلااثالالة والتنميالالة تعنالالي بشالالؤون الطفالالل خاصالالة والمجتمالالع عامالالة سالالعياً

لتحس الالين األوض الالاع الفردي الالة واالجتماعي الالة واألخالقي الالة والروحي الالة ،تأسس الالت الرؤي الالا العالمي الالة ف الالي لبن الالان
 5975وتنتمال الي ى الالذه المؤسس الالة إل الالى أسال الرة الرؤي الالا العالميال الة الت الالي ى الالي عض الالو ف الالي المجم الالس الع الالالمي
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لممؤسسات الطوعية ،وتتمتع بصفة استشارية من الف الة الثانيالة فالي المجمالس االقتصالادي واالجتمالاعي

التالالابع لأمالالم المتحالالدة لأطفالالال وفالالي المفوضالالية العميالالا لشالالؤون الالج الالين التابعالالة لأمالالم المتحالالدة وفالالي
البرنامج العالمي لمتغذية وفي منظمة الصحة العالمية).)www.wvi.org
 .6مؤسسة إنقاذ الطفل:
مؤسسة ار دة ومستقمة تسعى إلى خمق تغيير دا م في حياة األطفال المحتالاجين حالول العالالم،

و تعمل مؤسسة إنقاذ الطفالل فالي فمسالطين منالذ عالام  5973وتركالز مجيوداتيالا عمالى تحسالين كالل مالن

وضع الصحة ،التعميم ،المياه والصالرف الصالحي ،األمالن الغالذا ي ،سالبل العاليش والفالرص االقتصالادية

بيدف تحقيق رسالتيا).)www.savethechildren.org
 .7الحق في المعب

ىالالي مؤسسالالة دوليالالة خيريالالة إنسالالانية ناشالالطة فالالي  23دولالالة عممالاً بالالأن مقرىالا فالالي كنالالدا ،وتيالالدف

المؤسسالالة لتحسالالين حيالالاة األطفالالال ف الالي المنالالاطق األكثالالر حرمان الاً م الالن خالالالل اسالالتخدام أفضالالل خبال الرات
الرياضالالة والمعالالب ،وتحويميالالا فالالرص لتعزيالالز التطالالور والصالالحة والتع الاون والسالالالم المجتمعالالي ،وتيالالدف

الالما وذات أثالر دا الم ،ومالن أىالداف
مؤسسة الحق في المعالب أيضالاً إلالى بنالاء مجتمعالات أكثالر أمنالاً وس ً
المؤسسة أيضاً العمل عمى جعل األطفال أكثالر تعميمالاً وسالعادة ،وأخيال اًر تيالدف إلالى إدراك قيمالة الحالق
بالمعب كحق من الحقوق األساسية التي البد أن يتمتع بيا كل طفل في العالم.

((www.righttoplay.com

 .8اإلغاثة الكاثوليكية
ىي مؤسسة دولية خيرية مانحة اير ربحية تعمل في القالدس والضالفة الغربيالة واالزة منالذ عالام

 5965و يال الالدعم برنال الالامج خال الالدمات اإلااثال الالة الكاثولكيال الالة الب ال الرامج اإلااثيال الالة ،التنمويال الالة ،األنشال الالطة فال الالي

القطاعالالات المدنيالالة ،تنميالالة الشالالباب ،محاربالالة الفقالالر ،التعمالاليم ،والعمالالل مالالن أجالالل مجتمالالع يعمالالو السالالالم
والعدالة ).(www.crs.org

وبعالد قيالام الباحثالة باسالتعراض مؤسسالات عينالة البحالالث يتضالف بشالكل بالارز أىميالة الالدور الالالذي

تمعبو المؤسسات الدولية في تقديم مختمف الخدمات لمختمف الف ات في قطاع ازة خاصالة فالي حالالة

الطالوارئ والحالالروب األمالالر الالالذي يسالالتدعي تالالدخالً سالريعاً وعالالاجالً مالالن قبالالل ىالالذه المؤسسالالات ،ومالالن ىنالالا
برزت أىمية دراسة مجتمع المؤسسات الدولية.
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تمهيد:
فالالي ىالالذا الفصالالل تالالم اسالالتعراض العديالالد مالالن الد ارسالالات السالالابقة ذات العالقالالة بمتغي الرات البحالالث

(التمكالالين اإلداري وااللتالزام التنظيمالالي) وقامالالت الباحثالالة بعالالرض وتحميالالل بعالالض الد ارسالالات السالالابقة التالالي
اس الالتطاعت الحص الالول عميي الالا والت الالي لي الالا ص الالمة بموض الالوع البح الالث الح الالالي ،حي الالث ت الالم تن الالاول الد ارس الالات
السالالابقة مالالن خالالالل ثالث الة محالالاور ،المحالالور األول يحتالالوي عمالالى الد ارسالالات السالالابقة المتعمقالالة بالالالتمكين

اإلداري ،والمحالالور الثالالاني يحتالالوي عمالالى الد ارسالالات المتعمقالالة ب الااللتزام التنظيمالالي ،بينمالالا تن الاول المحالالور
الثالث الدراسات التي تربط بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي.

 3.1المحور األول :الدراسات التي تناولت التمكين اإلداري:
 .1دراسيية البحيصييي ( )2014بعنالوان" :دور تمكالالين العالالاممين فالالي تحقيالالق التميالالز المؤسسالالي -د ارسالالة
ميدانية عمى الكميات التقنية في محافظات قطاع ازة".
ى الالدفت الد ارس الالة إل الالى التع الالرف عم الالى دور تمك الالين الع الالاممين ف الالي تحقي الالق التمي الالز المؤسس الالي ف الالي

الكميالالات التقنيالالة فالالي قطالالاع االزة ،واسالالتخدم الباحالالث المالالنيج الوصالالفي التحميمالالي فالالي ىالالذه الد ارسالالة حيالالث
تكالالون مجتمالالع الد ارسالالة مالالن ( )215فالالرداً مالالن مالالوظفي الكميالالات التقنيالالة فالالي قطالالاع االزة ،وشالالممت العينالالة

الموظفين اإلداريين واألكاديميين في تمالك الكميالات حيالث تالم اختيالار عينالة عشالوا ية طبقيالة .وتوصالمت

الد ارسالة إلالى وجالالود عالقالة ذات داللالة إحصالالا ية فالي دور التمكالالين فالي تحقيالق التميالالز المؤسسالي يعالالزى
لممتغي الرات التاليالالة :الكميالالة والمسالالتوى التعميمالالي وسالالنوات الخب الرة والعمالالر ،كمالالا أظيالالرت الد ارسالالة وجالالود

عالقالالة ذات داللالالة إحصالالا ية بالالين الثقافالالة التنظيميالالة والتفالالويض اإلداري والمشالالاركة بالمعمومالالات وفالالرق
العمل من جية ،وبين التميز القيادي والبشري والخدماتي من جية أخرى.
 .2دراسية البيطيار ( )2014بعنالوان " :دور التخطاليط االسالالتراتيجي لممالوارد البشالرية فالي رفالع مسالالتوى
التمكين الوظيفي في المؤسسات اير الحكومية في قطاع ازة".
ىالالدفت ىالالذه الد ارسالالة إلالالى التعالالرف عمالالى دور التخطالاليط االسالالتراتيجي لمم الوارد البش الرية فالالي رفالالع
مستوى التمكين الوظيفي في المؤسسالات ايالر الحكوميالة فالي قطالاع االزة ،والالى التعالرف عمالى مسالتوى
التمكين الوظيفي في المؤسسات اير الحكومية من خالالل أبعالاده (تفالويض السالمطة ،التالدريب وتنميالة

السموك اإلبداعي ،االتصال الفعال وتدفق انسياب المعمومات ،الحوافز) ،وتكون مجتمع الد ارسالة مالن

جمي الالع الع الالاممين ف الالي المؤسس الالات اي الالر الحكومي الالة المحمي الالة والدولي الالة والب الالالغ ع الالددىا( )871مؤسس الالة،

واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وطبقت الدراسة عمى ( )61مؤسسة ،وتم اختيار عينة
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عشوا ية طبقية من ( )261موظفاً ،وأظيرت الد ارسالة وجالود عالقالة طرديالة ذات داللالة احصالا ية بالين
ممارسات التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية والتمكين الوظيفي.

 .3دراسة ) Zegalt et al. (2014بعنوان":فيم تأثير تمكين الموظفين عمى سموك خدمة المستيمك
 دراسة عمى البنك التجاري األدرني".ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تأثير التمكين اإلداري والنفسي بأبعادىما (االتصالاالت،

العوا د والمكافعت ،التدريب ،تبادل المعمومات ،تفالويض السالمطات ،المعنالى ،الكفالاءة ،التالأثير ،وتقالدير
الالالذات) واسالالتخدم الباحث الان المالالنيج الوصالالفي التحميمالالي ،وجمعالالت البيانالالات عالالن طريالالق االسالالتبانة مالالن

( )377موظفاً ،وأظيرت الدراسة أن التمكين اإلداري يؤثر ايجابياً عمى سموك خدمة المسالتيمك لالدى
الموظفين ولكن بدرجة أقل من تأثير التمكين النفسي.

 .4دراسية ) Salajegheh & Pirmoradi (2014بعنالوان " :تمكالين المالوظفين واسالتراتيجيات
اإلدارة ،دراسة حالة المنظمات الحكومية في كرمان -إيران".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين تمكين الموظفين بأبعاده (الكفاءة ،الفعاليالة ،الثقالة،
واألىمية) واستخدام استراتيجيات اإلدارة في المنظمات الحكومية في مدينة إيران ،واسالتخدم الباحثالان

المالنيج الوصالفي التحميمالالي ،وجمعالت البيانالات مالالن ( )322موظفالاً بطريقالة العينالالة العنقوديالة ،وأظيالالرت
الدراسة وجود عالقة بين التمكين واستراتيجيات اإلدارة .

 .5دراسيية عفانيية ( )2013بعن الوان" :التمكالالين اإلداري وعالقتالالو بفاعميالالة فالالرق العمالالل فالالي المؤسسالالات
األىمية الدولية في قطاع ازة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين التمكين اإلداري بأبعاده الخمسالة (االتصالال
ومشاركة المعمومات ،بناء فرق العمل ،التأثير ،حفز العاممين ،القوة) مع فاعمية فرق العمل ومستوى
تطبيالالق كالالل منيالالا فالالي المؤسسالالات األىميالالة الدوليالالة العاممالالة فالالي قطالالاع ا الزة ،واسالالتخدم الباحالالث المالالنيج

الوصفي التحميمي في الدراسة حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين فالي المؤسسالات الدوليالة

العاممة فالي قطالاع االزة والبالالغ عالددىا  65مؤسسالة واسالتخدم الباحالث أداة االسالتبانة حيالث تالم توزيعيالا
عمى  311مبحوث من العاممين في المؤسسات الدولية .

وقالد توصالالمت الد ارسالة إلالالى أن مسالتوى التمكالالين اإلداري فالي المؤسسالالات األىميالة الدوليالالة العاممالالة

فالي قطالالاع االزة كالالان مرتفعالاً بنسالبة  ،%85.5وكالالذلك فاعميالالة فالرق العمالالل كالالان مسالتواىا مرتفعالاً بنسالالبة
.%81
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 .6دراسة ) Mehrabani & Shajari (2013بعنوان" :العالقة بين التمكين وفعالية المالوظفين-
دراسة عمى المستشفيات الجامعية في مدينة أصفيان"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بالين تمكالين المالوظفين بأبعالاده (خدمالة اآلخالرين،
رقاب الالة اآلخال الرين ،توجي الالو اآلخال الرين ،وت الالدريب اآلخال الرين) وفعالي الالة الم الالوظفين ببع الالدييا (األداء ال الالوظيفي
والرضا الوظيفي) في المستشفيات الجامعية فالي مدينالة أصالفيان اإليرانيالة ،واسالتخدم الباحثالان المالنيج

الوصالالفي التحميمالالي ،واالسالالتبانة كالأداة لجمالالع البيانالالات مالالن عينالالة مكونالالة مالالن ( )213موظفالاً ،وأظيالالرت
الدراسة أن التمكين يؤثر بشكل إيجابي عمى فعالية الموظفين .

 .7دراسة العطيار ( )2012بعنالوان" :مالدى ممارسالة التمكالين اإلداري وتالأثير ذلالك عمالى العالاممين فالي
جامعتي األزىر واإلسالمية –ازة"
ى الالدفت الد ارس الالة إل الالى التع الالرف عم الالى مس الالتوى التمك الالين اإلداري بأبع الالاده ،واإلب الالداع اإلداري ل الالدى

العاممين فالي جالامعتي األزىالر واإلسالالمية فالي قطالاع االزة ،وتكالون مجتمالع الد ارسالة مالن ف الة المالوظفين

أصحاب المناصب اإلشرافية في كال الجامعتين ،حيث بمغ إجمالالي عالددىم  266شالخص ،واسالتخدم
الباحث أسموب الحصر الشامل ألفراد العينة ،وخمصت الد ارسالة إلالى عالدة نتالا ج منيالا أن أفالراد العينالة
يوافقون عمى تالوفر التمكالين اإلداري وأبعالاده بنسالب متفاوتالة فالي الجالامعتين ،واتضالف أن درجالة موافقالة
موظفي الجامعة اإلسالمية أكبر من درجة موافقة موظفي جامعة األزىر ،حيث بمغت درجة الموافقة
عمالالى محالالور التمكالالين اإلداري لالالدى مالالوظفي الجامعالالة اإلسالالالمية  %78.4بينمالالا بمغالالت لالالدى مالالوظفي

جامعالة األزىالالر  %68.5أمالالا فيمالالا يتعمالالق بمحالالور اإلبالالداع اإلداري فمقالالد وصالالل لالالدي مالالوظفي الجامعالالة
اإلسالمية  %82.7بينما وصالل فالي جامعالة األزىالر إلالى  %78.8كمالا وافالق أفالراد العينالة عمالى تالوفر

اإلبداع اإلداري بجميع أبعاده (حل المشكالت ،المرونالة ،األصالالة ،الطالقالة الفكريالة ،تركيالز االنتبالاه،
القدرة عمى التحميل والربط ) في كمتا الجامعتين بنسب متفاوتة.
 .8دراسة ) Jawad et Al (2012بعنالوان":تالأثير التمكالين عمالى أداء الفريالق-د ارسالة عمالى قطالاع
تكنولوجيا المعمومات-باكستان"
ىال الالدفت ىال الالذه الد ارسال الالة إلال الالى التعال الالرف عمال الالى تال الالأثير التمكال الالين بأبعال الالاده( االسال الالتقاللية ،المس ال ال ولية،

المعموم الالات ،واإلبالالالداع)عمى أداء الفري الالق ،واسالالالتخدم الب الالاحثون الم الالنيج الوص الالفي التحميمال الالي ،وجمعالالالت
البيان الالات م الالن عين الالة عشال الوا ية بس الاليطة مكون الالة م الالن ( )511ف الالرد ،وأظي الالرت الد ارس الالة أن التمك الالين ي الالؤثر

بأبعاده األربعة عمى األداء الفردي ،وأن بعد االستقاللية يؤثر بدرجة أكبر من باقي األبعاد.
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 .9دراسة الخشالي وآخرون ( )2011بعنوان " :أثر التمكين اإلداري في تعزيز خاصية الثقة بين
العاممين – دراسة ميدانية في شركات الصناعات الكيربا ية واليندسية األردنية"
ىالدفت ىالالذه الد ارسالالة إلالالى التعالالرف عمالالى مالالدى تالالأثير تمكالالين العالالاممين بأبعالالاده األربعالالة (المعنالالى،
القالالدرة ،التوجيالالو الالالذاتي ،والتالالأثير) فالالي تعزيالالز الثقالالة فيمالالا بيالالنيم ،واسالالتخدم البالالاحثون المالالنيج الوصالالفي

التحميمي ،واالسالتبانة كالأداة لجمالع البيانالات مالن عينالة عشالوا ية بساليطة مكونالة مالن ( )245عالامالً فالي
ش الالركات الص الالناعات الكيربا ي الالة واليندس الالية األردني الالة ،وأظي الالرت الد ارس الالة وج الالود ت الالأثير معن الالوي لتمك الالين
العاممين في تعزيز الثقة بينيم ،وأن ىناك أىمية نسبية مرتفعة لثالثة من أبعاد التمكين في الشركات

المذكورة وىي المعنى والقدرة والتوجيو الذاتي.

 .10دراسيية ) Darvish&Norozi(2011بعن الوان":د ارسالالة العالقالالات بالالين الالالتعمم التنظيمالالي والتمكالالين
الوظيفي ،دراسة عمى منظمة األمان االجتماعي–طيران"
ى الالدفت ى الالذه الد ارس الالة إل الالى معرف الالة العالق الالة ب الالين ال الالتعمم التنظيم الالي والتمك الالين ال الالوظيفي بأبع الالاده

(المعنى ،الكفاءة ،االختيار ،الفعالية ،والثقة) واستخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي ،واالستبانة
كالأداة لجمالالع البيانالالات مالالن عينالالة عشالوا ية طبقيالالة مكونالالة مالالن ( )221موظفالاً ،وأظيالالرت الد ارسالالة وجالالود
عالقة طردية إيجابية بين التعمم التنظيمي والتمكين الوظيفي.

الطرونة ،المبيضين ( )2011بعنوان" :أثر التمكين اإلداري في السالموك اإلبالداعي لالدى
 .11دراسة ا
العاممين في البنوك األردنية".
ىدفت الدراسة إلى تحديد مستوى التمكين اإلداري والسموك اإلبداعي لدى العاممين في البنوك

التجارية ،كما ىدفت إلى اختبار أبعاد التمكين اإلداري في السموك اإلبداعي ،وتكون مجتمع الدراسة
مالالن جميالالع العالالاممين فالالي البنالالوك التجاريالالة األردنيالالة ،وتالالم اختيالالار عينالالة عشالوا ية بنسالالبة  %3حيالالث بمالالغ

عدد أفراد العينة  395موظف وموظفة ،وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وقد أظيرت
النتا ج أن البنوك التجارية تمارس التمكين اإلداري بمختمف مجاالتو بدرجة متوسالطة ،كمالا أن ىنالاك

سالالموكا إبالالداعياً لالالدى العالالاممين فالالي تمالالك البنالالوك بشالالكل متوسالالط ،وتوصالالمت الد ارسالالة إلالالى وجالالود أثالالر ذي

داللة إحصا ية لمجاالت تمكين العاممين (تفالويض الصالالحيات ،المشالاركة فالي اتخالاذ القالرار ،تطبيالق
إدارة عمالالل الفريالالق ،إيجالالاد الثقافالالة الداعمالالة ،تالالدريب العالالاممين وتعمالاليميم) فالالي السالالموك اإلبالالداعي لالالدى
العاممين في البنوك التجارية األردنية ،وصمت أيضاً إلى عالدم وجالود أثالر ذي داللالة إحصالا ية لمجالال

تمكين العاممين(إثراء العمل) في السموك اإلبداعي لدى العاممين في البنوك التجارية األردنية.
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 .12دراسة ) Miri et al.(2011بعنوان" :العالقة بين الييكل التنظيمي والتمكين الوظيفي في
شركات انتاج وتوزيع النفط اإليرانية".
ىالالدفت ىالالذه الد ارسالالة إلالالى معرفالالة العالقالالة بالالين الييكالالل التنظيمالالي لشالالركات إنتالالاج وتوزيالالع الالالنفط
اإليرانيالالة وتمكالالين المالالوظفين بأبعالالاده (المعنالالى ،التالالأثير ،الكفالالاءة ،والتقالالدير الالالذاتي) واسالالتخدم الباحث الان

المالالنيج الوصالالفي التحميمالالي ،واالسالالتبانة كالأداة لجمالالع البيانالالات مالالن عينالالة مكونالالة مالالن ( )91موظف الاً فالالي
الشركات المذكورة ،وأظيرت الد ارسة وجود عالقة بين التمكين والييكل التنظيمي.

 .13دراسيية صييالح والمبيضييين ( )2011بعنالوان " :مسالالتوى ممارسالالة التمكالالين اإلداري فالالي الشالالركات
الصناعية الكبرى وعالقتو بتجسيد األىداف االستراتيجية لو ازرة البي ة األردنية–بحث ميداني.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى عالقة ممارسالة التمكالين اإلداري بأبعالاده (تالدريب وتعماليم
العاممين ،فالرق العمالل ،المشالاركة فالي اتخالاذ القال اررات ،وتخويالل الصالالحيات) فالي الشالركات الصالناعية
الكب الالرى بتجس الاليد األى الالداف االس الالتراتيجية ل الالو ازرة البي الالة األردني الالة ،واس الالتخدم الباحث الالان الم الالنيج الوص الالفي

التحميمي واالستبانة كأداة أساسية في جمع البيانالات مالن ( )53شالركة صالناعية كبالرى وعالدد العالاممين
( )336فالالرداً ،وأظيالالرت الد ارسالالة أن مسالالتوى ممارسالالة التمكالالين اإلداري مرتفالالع فالالي الشالالركات المالالذكورة،
وأن ىن الالاك عالق الالة ذات داللال الة إحص الالا ية ب الالين أبع الالاد التمك الالين اإلداري منف الالردة ومجتمع الالة م الالع تجس الاليد

األىداف االستراتيجية.
 .14دراسة ) Kahreh et al.(2011بعنوان":تحقيق الميزة التنافسية مالن خالالل تمكالين المالوظفين-
دراسة عمى أكاديميي وخبراء الخدمات المالية في ايران"
ىالالدفت ىالالذه الد ارسالالة لمعرفالالة العالقالالة بالالين تحقيالالق المي الزة التنافسالالية بأبعادىالالا (الكفالالاءة ،اإلبالالداع،
واالستجابة) واستخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي ،واالستبانة لجمع البيانات مالن عينالة مكونالة

مالالن ( )55أكاديمي الاً وخبي ال اًر فالالي مجالالال الخالالدمات الماليالالة ،وأظيالالرت الد ارسالالة أنالالو يمكالالن تحقيالالق المي الزة
التنافسية من خالل تمكين الموظفين الذي يرتبط بعالقة إيجابية مع الميزة التنافسية بأبعادىا.

 .15دراسييية الجعبيييري ) )2010بعنال الوان" :واق الالع تمك الالين الع الالاممين ف الالي الجامع الالات العام الالة الفمسال الطينية
العاممة في الضفة الغربية من وجية نظر عاممييا اإلداريين".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة واقع التمكين لدى العاممين اإلداريين في الجامعاات الفمسالطينية
في الضفة الغربية من ازويتين ىمالا التمكالين اإلداري والتمكالين النفسالي ،و إلالى التعالرف عمالى معيقالات

التمكالالين مالالن وجيالالة نظالالر العالالاممين أنفسالاليم ،وتكونالالت أبعالالاد التمكالالين اإلداري مالالن (تفالالويض السالالمطة،
العمال الالل الجمال الالاعي ،الدافعيال الالة ،التحفي ال الالز ،المشال الالاركة فال الالي صال الالنع الق ال ال اررات ،وضال الالوح اليال الالدف ،انس ال الالياب
المعموم ال ال الالات ،االتص ال ال الالاالت الفعال ال ال الالة ،االعتال ال ال الراف والتق ال ال الالدير ،التط ال ال الالوير واإلب ال ال الالداع) وأبع ال ال الالاد التمك ال ال الالين
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النفسالالي(المعنى ،القالالدرة ،االسالالتقاللية ،التالالأثير) وقالالد اسالالتخدمت الباحثالالة المالالنيج الوصالالفي إضالالافة إلالالى
االسالالتبانة كالأداة د ارسالية لجمالالع البيانالالات مالالن عينالالة عشالوا ية طبقيالالة مكونالالة ( )226مبحوثالاً ،وتوصالالمت

الد ارس الالة إل الالى أن واق الالع التمك الالين اإلداري والتمك الالين النفس الالي ل الالدى الع الالاممين اإلداري الالين ف الالي الجامع الالات
الفمسالالطينية العامالالة جالالاء بدرجالالة مرتفعالالة ،ووصالالمت إلالالى أن درجالالة التمكالالين النفسالالي كانالالت أعمالالى مالالن
التمك الالين اإلداري ،وأش الالارت الد ارس الالة أيضال الاً إل الالى أن أكث الالر المعيق الالات الت الالي تعي الالق تطبي الالق التمك الالين ف الالي

الجامع الاًت العاممالالة فالالي الضالالفة الغربيالالة ىالالو خالالوف المالالدراء مالالن فقالالدان السالاليطرة والمركزيالالة العاليالالة فالالي
اتخاذ القرار باإلضافة إلى ضعف نظام الحوافز.

 .16دراسة الحموري والسيعود ( )2010بعنالوان":درجالة التمكالين الالوظيفي لالدى القالادة األكالاديميين فالي
الجامعات األردنية وعالقاتو بإبداعية اإلنجاز لدييم".
ىدفت ىذه الد ارسالة إلالى تحديالد درجالة التمكالين الالوظيفي لالدى القالادة األكالاديميين فالي الجامعالات

األردنية الرسمية وبيان عالقتيا بدافعية اإلنجالاز لالدييم وتالم اسالتخدام االسالتبانة كالأداة لجمالع البيانالات،
وتكالون مجتمالع الد ارسالة مالن جميالع القالادة األكالاديميين فالي الجامعالات األردنيالة الرسالمية والبالالغ عالالددىم

 ،757وتم اختيار عينة عشوا ية تألفت من  556فرداً ،وتوصمت الدراسة إلى أن القادة األكالاديميين

فال الالي الجامع ال الاًت األردنيالالالة يتمتعال الالون بالالالدرجات تمكال الالين متوسال الالطة كمالالالا يتمتعال الالون بدرج الالة دافعيال الالة كبي ال الرة،
وتوصمت أيضاً إلى وجود عالقة ارتباطيو ايجابية ذات داللة إحصالا ية بالين درجالة التمكالين الالوظيفي
ومستوى دافعية اإلنجاز لدى القادة األكاديميين.

 .17دراسيييية راضييييي ( )2011بعنال الوان "التمك الالين اإلداري وعالقت الالو بإب الالداع الع الالاممين – د ارس الالة عم الالى
موظفي كمية اإلدارة و االقتصاد في جامعة القادسية-العراق"
ىالالدفت الد ارسالالة إلالالى التثبالالت مالالن العالقالالة بالالين أبعالالاد التمكالالين اإلداري المتمثالالل بأبعالالاده (تفالالويض
السالالمطة ،فالالرق العمالالل ،التالالدريب ،االتصالالال الفاعالالل ،التحفيالالز) وابالالداع العالالاممين الالالذي يشالالمل عمالالى روح
المجازفالة والمرونالة واإلقنالاع و المنيجيالة العمميالة فالي التفكيالر وحالل المشالاكل ،ووزعالت االسالتبانة كالأداة

لقيالالاس التمكالالين اإلداري وابالالداع الع الاممين عمالالى عينالالة عش الوا ية مقالالدارىا  37موظف الاً يعممالالون فالالي كميالالة

االقتصاد -جامعة القادسية .ووصمت الدراسة إلى وجود عالقة بين التمكين اإلداري وابداع العالاممين
وبرىنت نتا ج الدراسة الميدانية عمى وجود دعم جز ي لعالقات التمكالين اإلداري مالع أامالب متغيالرات
إب الالداع الع الالاممين ومحدودي الالة اس الالتجابة متغيال الرات إب الالداع الع الالاممين لمتب الالاين فال الي مس الالتوى ادارك الع الالاممين

لممارس الالات ومحدودي الالة اس الالتجابة متغيال الرات الع الالاممين لمتب الالاين ف الالي مس الالتوى إدراك الع الالاممين لممارس الالات
التمكين اإلداري.
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 3.2المحور الثاني :الدراسات التي تناولت االلتزام التنظيمي
 .1دراسيية األغييا وحجيياج ( )2014بعن الوان":العالقالالة بالالين ب الرامج العالقالالات العامالالة ومسالالتوى االلت الزام

التنظيمي لمعاممين اإلداريين في جامعة األزىر–ازة "

ىالالدفت ىالالذه الد ارسالالة إلالالى التعالالرف عمالالى العالقالالة بالالين ب الرامج العالقالالات العامالالة ومسالالتوى االلت الزام

التنظيمي لمعاممين اإلداريين فالي جامعالة االزىالر -االزة ،واسالتخدم الباحثالان المالنيج الوصالفي التحميمالي
واالستبانة كأداة في جمالع البيانالات ،وطبقالت الد ارسالة عمالى عينالة طبقيالة عشالوا ية مالن مجتمالع الد ارسالة

المكالالون مالالن ( )245موظفالاً حيالالث تالالم توزيالالع ( )551اسالالتبانة ،وأظيالالرت الد ارسالالة وجالالود عالقالالة طرديالالة
بين برامج العالقات العامة وااللتزام التنظيمي لمعاممين اإلداريين بجامعة األزىر -ازة ،وأنو ال توجد

فروق ذات داللة احصا ية في مستوى االلتزام التنظيمي تعزى لممتغيرات الشخصية.
 .2دراسيية فييارس ( )2014بعنالوان" :العالقالالة بالالين الثقالالة التنظيميالالة وااللتالزام التنظيمالالي د ارسالالة ميدانيالالة
عمى جامعة األزىر–ازة".
ىالالدفت ىالالذه الد ارسالالة إلالالى التعالالرف عمالالى العالقالالة بالالين الثقالالة التنظيميالالة وااللت الزام التنظيمالالي فالالي

جامعالة األزىالر بغالزة واسالالتخدمت ىالذه الد ارسالة المالالنيج الوصالفي التحميمالي ،وتكالالون مجتمالع الد ارسالة مالالن
العالاممين اإلداريالين فالالي جامعالة األزىالر بغالزة ويبمالغ عالالددىم ( )571موظفًالا إداريالاً وتالالم اسالتخدام المسالالف

الشامل في اختيار العينة وأظيرت الد ارسالة وجالود عالقالة ارتبالاط طرديالة بالين الثقالة التنظيميالة وااللتالزام

التنظيمي.

 .3دراسة ) Nguyen & Mai (2014بعنوان" :العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي لمموظفين–
دراسة عمى العاممين في الصناعة المصرفية في ىوشي منو -فيتنام"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمالي لالدى العالاممين فالي

البنالالوك فالالي مدينالالة ىوشالالي منالالو والتالالي تعالالد أكبالالر مدينالالة صالالناعية فالالي فيتنالالام ،وقالالد اسالالتخدم الباحثالالان
االس الالتبانة كال الأداة لجم الالع البيان الالات حي الالث تك الالون مجتم الالع الد ارس الالة م الالن  215موظ الالف مصال الرفي ف الالي 55

كبير لمجموعة مالن الممارسالات اإلداريالة
أثر ا
مصرفا في ىذه المدينة ،وخمصت الدراسة إلى أن ىناك ا
مالالن قب الالل المال الوارد البشال الرية تفض الالي إل الالى أداء ع الالالي مالالن قب الالل األفالالراد مثل(بي الالة العم الالل ،عالق الالة العم الالل
بالالاإلدارة ،فالالرق العمالالل فالالي التالالأثير فالالي االلت الزام الالالوظيفي و أكالالدت الد ارسالالة عمالالى أن روح فريالالق العمالالل

دور فالي االلتالزام التنظيمالي
تمعب الالدور ألكبالر فالي تحقيالق االلتالزام الالوظيفي وتعمالب بي الة العمالل أيضالاً اً

دور أىالالم فالالي الرضالالا الالالوظيفي أكثالالر مالالن التعويضالالات والتطالالور
وأكالالدت الد ارسالالة أن بي الالة العمالالل تمعالالب اً

الوظيفي كما يعتقد البعض.
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 .4دراسييية الغربييياوي ( )2014بعن الوان" :دور االلت الزام التنظيمالالي فالالي تحسالالين جالالودة الخدمالالة" د ارسالالة
تطبيقية عمى الشق المدني في و ازرة الداخمية واألمن الوطني-قطاع ازة".
ىالالدفت الد ارسالة إلالالى التعالالرف عمالالى دور االلتالزام التنظيمالالي بأبعالالاده الثالثالالة فالالي تحسالالين جالالودة الخالالدمات
التالالي يقالالدميا العالالاممون فالالي اإلدارات والمالالديريات الخدماتيالالة بالالو ازرة الداخميالالة واألمالالن الالالوطني لممالواطنين

في محافظات قطاع ازة باإلضافة إلى التعرف عمى مستويات االلتزام التنظيمي لدييم.

وس الالعت الد ارس الالة لمعرف الالة قي الالاس مس الالتوى ج الالودة الخ الالدمات الت الالي يق الالدميا الش الالق الم الالدني ب الالوزارة الداخمي الالة
واألمالالن الالالوطني لجميالالور الم الواطنين فالالي قطالالاع ا الزة ،وتوصالالمت النتالالا ج إلالالى تالالوفر درجالالة كبي الرة مالالن

االلت الزام التنظيمالالي لالالدى المبحالالوثين مالالن مقالالدمي الخالالدمات فالالي الشالالق المالالدني بالالو ازرة الداخميالالة واألمالالن
الالالوطني فالالي قطالالاع االزة حيالالث بمغالالت  ،73.84 %كمالالا تتالالوفر درجالالة كبيالرة مالالن االلتالزام العالالاطفي لالالدى
المبح الالوثين حي الالث بمغ الالت نس الالبة ، 75.75 %كم الالا تت الالوفر درج الالة كبيال الرة م الالن االلتال الزام االس الالتمراري ل الالدى

المبحوثين حيث بمغت نسبة ، 71.85 %و تتوفر درجة كبيرة من االلتزام المعيالاري لالدى المبحالوثين
حيث بمغت نسبة.73.86 %
 .5دراسييية أبيييو جيييياب ( )2014بعنال الوان" :م الالداخل تنمي الالة االلتال الزام التنظيم الالي ل الالدى ض الالباط الش الالرطة
الفمسطينية في قطاع ازة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى عالقالة مالداخل تنميالة االلتالزام التنظيمالي بمسالتوى االلتالزام

التنظيمي لدى ضباط جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع ازة وتتضمن المالداخل :اإلثالراء الالوظيفي،

استقطاب واختيار الموظفين الجدد وايجاد نوع من التوافق بين مصالف الفرد والمنظمة وىالدفت أيضالاً

إلالى الوقالالوف عمالالى مسالتوى االلتالزام التنظيمالالي بأبعالاده الثالثالالة (العالالاطفي ،االسالتمراري ،المعيالالاري) لالالدى

ىؤالء الضباط ،ومدى تطبيق جياز الشرطة لمداخل تنمية االلتزام التنظيمي ،وتوصالمت الد ارسالة إلالى
وجود عالقة طردية بين مداخل تنمية االلتزام التنظيمي وااللتزام التنظيمي لدى الضباط.

 .6دراسة ( Grifith (2014بعنوان" :أثر الثقافة التنظيمية وأسالموب القيالادة عمالى االلتالزام التنظيمالي
فالالي الشالالركات الصالالغيرة والمتوسالالطة الحجالالم -د ارسالالة عمالالى الشالالركات الصالالغيرة والمتوسالالطة الحجالالم فالالي
دولة سورينام".

ى الالدفت الد ارس الالة إل الالى د ارس الالة الال الدور ال الالذي تمعب الالو الثقاف الالة التنظيمي الالة وأس الالموب القي الالادة لمش الالركات

المتوسطة الحجم في خمق االلتزام التنظيمي ،وكيف يمعب الرضا الوظيفي دور الوسيط في العالقالة،
وقالالد اسالالتخدمت الباحثالالة االسالالتبانة ك الأداة لجمالالع البيانالالات حيالالث تالالم توزيالالع االسالالتبانة عم الى  8شالالركات

متوس الالطة وص الالغيرة الحج الالم لمتحق الالق م الالن العالق الالات المختمف الالة وأث الالر المتغيال الرات عم الالى بعض الاليا ال الالبعض.

وخمصالالت الد ارسالالة إلالالى عالالدة نتالالا ج منيالالا أن القيالالادة التحويميالالة تالالؤثر بشالالكل مباشالالر وايالالر مباشالالر(من
47

الر
خالالالل الرضالالا الالالوظيفي) فالالي االلتالزام التنظيمالالي وأيضالاً لعبالالت الثقافالالة الداعمالالة والبيروقراطيالالة دو اًر كبيال ًا
في خمق االلتزام التنظيمي.
 .7دراسيية حمييس ( )2012بعنالوان" :دور إدارة التغييالالر فالالي تعزيالالز االلتالزام التنظيمالالي لالالدى العالالاممين-
دراسة حالة عمى بمدية ازة"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور إدارة التغييالر فالي تعزيالز االلتالزام التنظيمالي لالدى العالاممين

في بمدية ازة والمساىمة في تطوير األداء اإلداري من خالل مفيوم االلتزام التنظيمي لالدى العالاممين
وصالالناع الق الرار فالالي ىالالذه المؤسسالالة ،وقالالد اسالالتخدم الباحالالث المالالنيج الوصالالفي التحميمالالي ،وقالالام باسالالتخدام

االسالالتبانة كال الأداة لجم الالع البيان الالات ،وتكالالون مجتم الالع الد ارس الالة م الالن  253موظف الا وموظف الالة م الالن أص الالحاب
الوظا ف اإلشرافية واإلدارية وقد تم استخدام أسموب الحصر الشامل في الدراسة .
وتوصمت الدراسة إلى وجود ضعف في عممية التغيير في الييكل التنظيمي وذلك بسبب عالدم

وجود خبراء ومتخصصين ،وتوصمت أيضا إلى أن األنظمة اإلدارية المتبعة ال تسيل عممية إحداث

التغيير المطموب بسبب التمسك الحرفي باإلجراءات وسيادة نظالام البيروقراطيالة ،وأخيال اًر توصالمت إلالى
اياب الروح المعنوية لدى العاممين بسبب اياب الحافز المادي والمعنوي لمعاممين.

 .8دراسيية البقمييي ( )2012بعنالوان" :االلتالزام التنظيمالالي وعالقتالالو بالالاألداء الالالوظيفي لمعالالاممين بمنطقالالة
جوازات مكة المكرمة".
ى الالدفت الد ارس الالة إل الالى التع الالرف عم الالى طبيع الالة العالق الالة ب الالين االلتال الزام التنظيم الالي وعالقت الالو ب الالاألداء

الالالوظيفي لمعالالاممين بجالوازات منطقالالة مكالالة المكرمالالة ،والتعالالرف عمالالى مسالالتوى االلتالزام التنظيمالالي لمعالالاممين
بالالالجوازات ،وقالالد اسالالتخدم الباحالالث الم النيج الوصالالفي التحميمالالي فالالي الد ارسالالة مسالالتخدماً االسالالتبانة ك الأداة
لجمع المعمومات ،وقد تكون مجتمع الدارسة من جميع العاممين فالي منطقالة الجالوازات والبالالغ عالددىم

 431مفردة (ضابط وفرد) ،وتوصمت الدراسة إلالى عالدة نتالا ج أىميالا وجالود مسالتوى مرتفالع نسالبياً مالن

االلت الزام التنظيم الالي لالالدى الع الالاممين بجال الوازات منطقالالة مك الالة المكرم الالة بمتوسالالط حس الالابي ( )3.45ووج الالود

مستوى مرتفع نسبياً من األداء الوظيفي لدى العاممين بجوازات منطقة مكة المكرمة بمتوسط حسابي

البيا مال الالن األداء الال الالوظيفي لال الالدى العال الالاممين
( ،)3.46وتوصال الالمت أيض ال الاً إلال الالى وجال الالود مسال الالتوى مرتفال الالع نسال ال ً
بالجوازات.
 .9دراسيية أبييو سييمك ( )2011بعنالوان " :التطالوير التنظيمالالي وعالقتالالو بالااللتزام التنظيمالالي مالالن وجيالالة
نظر العاممين بمؤسسات وكالة اوث وتشغيل الالج ين الفمسطينيين بقطاع ازة.
ىدفت ىالذه الد ارسالة إلالى الكشالف عالن مسالتوى التطالوير التنظيمالي فالي مؤسسالات وكالالة الغالوث

وتشغيل الالج ين بقطاع ازة من وجية نظر العاممين وكذلك التعرف عمى مستوى االلتزام التنظيمي
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لمعالالاممين فييالالا والتعالالرف عمالالى طبيعالالة العالقالالة بالين التطالالوير التنظيمالالي وااللتالزام التنظيمالالي ومالالدى ت الأثر

العالقة بين المتغيرات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤىل العممي ،المستوى الوظيفي ،مدة الخدمة)،
وقد استخدم الباحث المالنيج الوصالفي التحميمالي لمد ارسالة ،واسالتخدم االسالتبانة كالأداة لجمالع المعمومالات،

وتكالالون مجتمالالع الد ارسالة مالالن العالالاممين فالالي القطاعالالات الثالثالة الكبالالرى ضالالمن مؤسسالالات وكالالالة الغالالوث،
وقالالام الباحالالث باختيالالار عينالالة عش الوا ية طبقيالالة شالالممت  411موظالالف فالالي ىالالذه القطاعالالات ،وتوصالالمت

الد ارسالالة إلالالى وجالالود عالقالالة ايجابيالالة دالالالة إحصالالا ياً بالالين مسالالتوى التطالالوير التنظيمالالي بمختمالالف مجاالتالالو
ومستوى االلتزام التنظيمي بمختمف أبعاده.

 .10دراسة القاسم ( )2011بعنوان" :أثر االلتزام التنظيمي فالي تحسالين جالودة الخدمالة المصالرفية –
دراسة تطبيقية عمى عينة من البنوك التجارية األردنية"
ىدفت الدراسة إلى التعالرف عمالى أثالر االلتالزام التنظيمالي فالي جالودة الخدمالة المصالرفية المقدمالة

في المصارف األردنية ،وتمثمت أنماط االلتالزام ب( العالاطفي ،المعيالاري ،االسالتمراري) وتمثالل مجتمالع
الد ارس الالة بالمص الالارف األردني الالة التالي الالة (بن الالك اإلس الالكان لمتج الالارة والتموي الالل ،بن الالك لبن الالان والميج الالر ،بن الالك
االتحالالاد ،بنالالك األردن) وتالالم اختيالالار عينالالة عش الوا ية مالالن الطبقالالة اإلداريالالة الوسالالطى فالالي تمالالك المصالالارف
وبمغالالت  241مفالالردة ،وتوصالالمت الد ارسالالة إلالالى وجالالود أثالالر واضالالف وعالالالي لاللتالزام التنظيمالالي (العالالاطفي،
االستمراري والمعياري) عمى تحسين الخدمة المصرفية في البنوك األردنية.

 .11دراسيييية ( Malic(2010بعن ال الوان" :الرضال الالا الال الالوظيفي وااللت ال الزام التنظيمال الالي لمدرسال الالي الجامعال الالات
الحكومية في باكستان"
ىالالدفت الد ارسالالة إلالالى التعالالرف عم الى تالالأثير رضالالا المدرسالالين بوجالالود أبعالالاد العمالالل عمالالى االلت الزام

التنظيمالالي فالالي قطالالاع الجامعالالات الحكالالومي فالالي باكسالالتان ،وىالالدفت أيض الاً إلالالى قيالالاس الت الزام المدرسالالين

الالوظيفي ورضالالاىم عالالن أبعالاد الرضالالا الالالوظيفي ،وتالم توزيالالع  651اسالالتبانة مالن خالالالل البريالالد ،وأظيالالرت
النتا ج وجود عالقالة طرديالة بالين الرضالا الالوظيفي ومسالتوى الرقابالة والرواتالب تالؤثر ايجابيالاً فالي االلتالزام

التنظيمي.

 .12دراسيية ) Bashir&Ramay(2008بعن الوان" :محالالددات االلت الزام التنظيمالالي د ارسالالة عمالالى قطالالاع
تكنولوجيا المعمومات االحترافي -باكستان".
ىدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين الفرص الوظيفيالة و سياسالات العمالل وخصالا ص العمالل
لمعاممين في قطاع تكنولوجيا المعمومالات الحكالومي والخالاص فالي باكسالتان بمالا فييالا البنالوك ،وتكونالت

عينالالة الد ارس الالة مالالن  56مؤسس الالة حيالالث ت الالم اختيالالار  555موظفال الاً محترف الاً ف الالي تكنولوجيالالا المعموم الالات،

واس الالتخدم الباح الالث االس الالتبانة كال الأداة لجم الالع البيان الالات وش الالممت عين الالة الد ارس الالة ميندس الالي نظ الالم ومط الالوري
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برمجيات ومصممي شبكات ،وأظيرت النتا ج أن ىناك عالقالة قويالة مالا بالين فالرص العمالل وسياسالات

العمالالل وااللت الزام الالالوظيفي كمحالالددات لإللت الزام الالالوظيفي ،فيمالالا اسالالتبعدت الد ارسالالة وجالالود عالقالالة مالالا بالالين
خصا ص وسمات العمل وااللتزام الوظيفي.
 .13دراسيية حنونيية ( )2006بعن الوان" :قيالالاس مالالدى االلت الزام التنظيمالالي لالالدى العالالاممين فالالي الجامعالالات
الفمسطينية"
ىالالدفت الد ارس الالة إل الالى التع الالرف عمالالى مس الالتوى االلتال الزام التنظيم الالي لالالدى الع الالاممين ف الالي الجامع الالات
الفمسطينية في قطاع ازة ،وكذلك معرفة مدى تأثير بعض العوامل الديموارافية الخاصة بالالموظفين
عمالالى مسالالتويات الت الزاميم التنظيمالالي مثالالل(الجنس ،العمالالر ،مس التوى التعمالاليم ،سالالنوات الخدمالالة ،المسالالتوى

الوظيفي ،مكان العمل ،ونوع الوظيفة).
وق الالد تك الالون مجتم الالع الد ارس الالة م الالن عين الالة عشال الوا ية طبقي الالة ع الالددىا  341موظ الالف وموظف الالة م الالن

اصل 5676موظف وموظفة من العاممين فالي الجامعالاًت الفمسالطينية فالي قطالاع االزة مالوزعين حسالب
طبيعة العمل ومستوى التعميم ،واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وقد أظيرت نتالا ج

الد ارسالة وجالالود مسالالتوى عالالي مالالن االلتالزام التنظيمالي لالالدى مالالوظفي الجامعالات الفمسالالطينية بقطالالاع االزة،
كما أوصت بضرورة إدخال أدبيات االلتزام التنظيمي لدى العاممين في الجامعات الفمسطينية والعمل
عمى التطوير العممي والوظيفي عن طريق االبتعاث أو الدورات و ورشات العمل.

 .14دراسية الييوزان ( )2006بعنالوان "المنالاخ التنظيمالالي وعالقتالو بالااللتزام التنظيمالالي -د ارسالة مسالالحية
عمى الضباط العاممين باإلدارة العامة لمتدريب والحراسات بو ازرة الداخمية بمممكة البحرين"
ىالالدفت الد ارسالالة إلالالى التعالالرف عمالالى طبيعالالة المنالالاخ التنظيمالالي ومسالالتوى االلت الزام التنظيمالالي فالالي

اإلدارة العامالالة لمتالالدريب والح ارسالالات واإلدارة العامالالة لممنالالاطق األمنيالالة فالالي مممكالالة البح الرين ،وذلالالك مالالن
وجية نظر العاممين فييا ،واستخدم الباحث المالنيج الوصالفي التحميمالي ،كمالا اسالتخدم الباحالث أسالموب

المسف الشامل ألفراد العينة ،وتوصل الباحث إلى عالقالة ذات داللالة إحصالا ية بالين المنالاخ التنظيمالي

ككل وااللتزام التنظيمي أي وجود عالقة طردية بين محاور المناخ التنظيمي وااللتزام الوظيفي.

 .15دراسة العوفي ( )2005بعنوان ":الثقافة التنظيمية وعالقتيالا بالااللتزام التنظيمالي-د ارسالة ميدانيالة
عمى ىي ة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة العالقة بين الثقافالة التنظيميالة وااللتالزام التنظيمالي
في ىي ة الرقابة والتحقيالق بالريالاض والتعالرف عمالى مسالتوى االلتالزام التنظيمالي فالي اليي الة وقالد اسالتخدم

الباحالالث المالالنيج الوصالالفي التحميمالالي فالالي د ارسالالة الحالالالة ،ولتحقيالالق أىالالداف الد ارسالة قالالام الباحالالث بتصالالميم
االسالالتبانة ك الأداة لمبحالالث مسالالتخدما أسالالموب الحصالالر الشالالامل ،وقالالد تكالالون مجتمالالع الد ارسالالة مالالن جميالالع
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العالالاممين فالالي ىي الالة الرقابالالة فالالي منطقالالة الريالالاض والبالالالغ عالالددىم  241موظف الا مالالوزعين بالالين الجيالالاز
الر يس ومنطقالة الريالاض ،وقالد خمصالت الد ارسالة إلالى عالدة نتالا ج منيالا أن جميالع قاليم الثقافالة التنظيميالة
تسود في ىي ة الرقابة والتحقيق بدرجة متوسالطة ،وتوصالمت أيضالاً إلالى وجالود عالقالة ارتباطيالو موجبالة

وقويالالة بالالين الثقافالالة التنظيميالالة بشالالكل عالالام وااللت الزام التنظيمالالي وبالالين القالاليم المكونالالة لمثقافالالة التنظيميالالة و

لإللتزام التنظيمي وتوصمت إلى أن أىم القيم المكونة لمثقافة التنظيمية والمؤثرة بشكل عام ىي العدل
والكفاءة في العمل.

 3.3المحور الثالث :الدراسات التي تناولت التمكين وااللتزام التنظيمي
 .1دراسيييية ) Amirkabir & Mohammadin(2014بعنال الوان" :العالقالالالة ب الالين التمكالالالين والرضال الالا
الوظيفي وضغوط العمل وااللتزام التنظيمي -دراسة حالة عمى شركة البترو بارز في إيران"
ىالالدفت ىالالذه الد ارسالالة إلالالى د ارسالالة العالقالالة مالالا بالالين التمكالالين والرضالالا الالالوظيفي وضالالغوط العمالالل

وااللتزام التنظيمي وقد أجريت ىذه الدراسة كدراسة حالة عمى المركز الر يسي لشالركة البتروبالارز فالي
الدرسالالة مالالن 481
طي الران حيالالث اسالالتخدم الباحالالث االسالالتبانة ك الأداة لجمالالع البيانالالات ،وتكالالون مجتمالالع ا

عامالً في الشركة ،وتكونت عينالة الد ارسالة مالن  271عالامالً تالم اختيالارىم باسالتخدام العينالة العشالوا ية،

وأظيالالرت نتالالا ج الد ارسالالة أن ىنالالاك عالقالالة ايجابي الالة بالالين التمكالالين وااللت الزام الالالوظيفي التمكالالين والرض الالا

الوظيفي التمكين وضغوط العمل ،وأن ىناك عالقالة ايجابيالة بالين الرضالا الالوظيفي وااللتالزام التنظيمالي
وبالالين الرض الالا ال الالوظيفي وض الالغوط العم الالل ،وأظي الالرت نتالالا ج الد ارس الالة أيضال الاً وج الالود عالق الالة ايجابي الالة ب الالين

التمكين وااللتزام التنظيمي لمستوى التعميم وبين الرضا الوظيفي وضغوط العمل وأعمار المبحوثين.
 .2دراسة ( Keradmandmk & Chegi (2013بعنوان" :العالقال ال الة مابيال الن التمكيالن وااللتال ال الزام
التنظيمي بالتطبيق عمى الجامعات االيرانية"

ىالالدفت الد ارسالالة إلالالى التحقالالق مالالن العالقالالة بالالين التمكالالين وااللتالزام التنظيمالالي فالالي جامعالالة جوليالالان
وجامعالة أزاد وعالاممي فالرع ارشالت فالالي إيالران ،واسالتخدم الباحالث االسالالتبانة كالأداة لجمالع البيانالات وتكالالون

مجتمع الد ارسالة مالن جميالع العالاممين فالي ىالذه الجامعالات وتالم اختيالار عينالة عشالوا ية مكونالة مالن 276
مبحوثا ،وأظيرت النتا ج أن ىناك عالقة ايجابية بين االرتباط وااللتزام التنظيمي.
وأظيالالرت الد ارسالالة أيض الاً أن ىنالالاك عالقالالة طرديالالة مالالا بالالين متغي الرات التمكالالين (األثالالر ،المعنالالى،

حريالالة التصالالرف وااللتالزام التنظيمالي) وأنالالو ال يوجالالد اخالالتالف بالالين المبحالالوثين فالالي كالالال الجالالامعتين حيالالث
بدت النتا ج متقاربة بينيما.
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 .3دراسة ) Jafri & Mordai (2013بعنوان " :دراسة العالقة بالين التمكالين وااللتالزام التنظيمالي-
دراسة حالة عمى قطاع الكيرباء في كردستان"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمالى العالقالة بالين تمكالين المالوظفين وااللتالزام التنظيمالي فالي قطالاع
الكيربالالاء فالالي كردسالالتان وتكالالون مجتمالالع الد ارسالالة مالالن  21546موظالالف يعمالالل فالالي شالالركة الكيربالالاء فالالي
كردسالتان وتوصالمت الد ارسالة إلالالى وجالود عالقالة طرديالة بالالين االلتالزام التنظيمالي والتمكالين اإلداري ،ومالالن
ناحية أخرى أظيرت عالقة عكسية ما بين دوران العمل والتمكين اإلداري.

 .4دراسة ) Yang et al. (2013بعنوان " :تأثير التمكين عمى بي ة ممارسة العمل وااللتزام
التنظيمي بالتطبيق عمى الممرضات العامالت في المستتشفيات الصينية "
ىالدفت ىالذه الد ارسالة إلالى التعالرف عمالى تالأثير التمكالين الالوظيفي بأبعالاده( الفالرص ،المعمومالالات،
الدعم ،الموارد ،القوة الرسمية ،والقوة اير الرسمية) عمى بي ة ممارسة العمل لدى الممرضالات ومالدى

التال الزامين التنظيم الالي ف الالي ( )5مستش الالفيات ص الالينية ،واس الالتخدم الب الالاحثون الم الالنيج الوص الالفي التحميم الالي،
وجمع الالت البيان الالات م الالن عين الالة مكون الالة م الالن( )751ممرض الالة ،وأظي الالرت الد ارس الالة أن ىن الالاك عالق الالة ب الالين

التمكين بأبعاده وبي ة ممارسة العمل وااللتزام التنظيمي.
 .5دراسييية عبيييد الحسيييين ( )2012بعن الوان " :أثالالر تمكالالين العالالاممين فالالي االلت الزام التنظيمالالي –د ارسالالة
تحميمية آلراء عينة من موظفي اليي ة العامة لمسدود والخزانات -العراق"
ىال الالدفت ىال الالذه الد ارسال الالة إلال الالى الكشال الالف عال الالن أثال الالر أبعال الالاد تمكال الالين العال الالاممين المتمثمال الالة ب(مشال الالاركة

المعمومات ،االستقاللية ،حرية التصرف ،بناء فرق العمالل الذاتيالة) فالي مسالتوى االلتالزام التنظيمالي فالي
اليي ة العامة لمسدود والخزانات ،وتكون مجتمع عينة الد ارسالة مالن رؤسالاء ومسال ولي الشالعب العالاممين

ف الالي اليي الالة ،ولتحقي الالق أى الالداف الد ارس الالة ت الالم تط الالوير اس الالتبانة وزع الالت عم الالى عين الالة بمغ الالت ( )41مبحوثال الاً
واسال الالتخدم الباحال الالث األسال الالاليب اإلحصال الالا ية وم ال الالن أبرزىال الالا اإلحصال الالاءات الوصال الالفية ومعامال الالل االرتب ال الالاط

واالنحالالدار المتعالالدد ،وخمصالالت الد ارسالالة إلالالى وجالالود عالقالالة ارتبالالاط معنالالوي ومالالؤثر لتمكالالين العالالاممين فالالي

مستوى االلتزام التنظيمي.

 .6دراسة ) Westgeest (2011بعنوان " :تمكين الموظفين وعالقتو بااللتزام العاطفي-دراسة
حالة عمى بنك اربو في ىولندا"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين تمكين المالوظفين بأبعالاده( التالأثير ،الكفالاءة،

المعنال الالى ،التقال الالدير الال الالذاتي) عمال الالى االلت ال الزام العال الالاطفي ،واسال الالتخدم الباحال الالث المال الالنيج الوصال الالفي التحميمال الالي

واالستبانة لجمع البيانات من عينة مكونة من ( )584موظفاً يعممون في قسمي العمميات المصرفية
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والمشالالتريات فالالي بنالالك اربالالو بن الك اليولنالالدي ،وأظيالالرت الد ارسالالة أن ىنالالاك عالقالالة بالالين التمكالالين الالالوظيفي
بأبعاده األربعة مع االلتزام العاطفي الذي يشكل المكون األساسي لاللتزام التنظيمي.

 .7دراسة ) Borghhei & Matin (2010بعنوان":دراسة العالقة بالين التمكالين وااللتالزام الالوظيفي
بالتطبيق عمى شركة كووم لمصناعات والتعدين في ايران".
ىالالدفت الد ارسالالة إلالالى التعالالرف عمالى العالقالالة بالالين التمكالالين اإلداري بأبعالالاده(األثر ،المعنالالى ،تقريالالر

المصال الالير ،الكفال الالاءة) وااللت ال الزام التنظيمال الالي بأبعال الالاده الثالثال الالة :وتال الالم تطبيال الالق الد ارسال الالة عمال الالى شال الالركة كال الالووم
لمصناعات والتعدين ،حيث تكون مجتمع الدراسة من الخبراء في ىذه الشالركة والالذين يحممالون شاليادة

البكالالالوريوس فمالالا فالالوق ،وتوصالالمت الد ارسالالة إلالالى وجالالود عالقالالة مالالا بالالين أبعالالاد التمكالالين األربعالالة وااللت الزام
عمى رأسيا الكفاءة.
 .8دراسة ) Ugboro (2010بعنوان" :العالقة بين االلت ازم التنظيمي ،إعادة ىيكمة العمل،التمكين
والنية في ترك العمل في أنظمة النقل والمواصالت في الواليات المتحدة األمريكية".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بالين إعالادة ىيكمالة العمالل وتمكالين المالوظفين وااللتالزام
الالالوظيفي والرابالالة فالالي تالالرك العمالالل ،وتالالم تطبيالالق الد ارسالالة عم الى طبقالالة المالالدراء الوسالالطى اإلش الرافية فالالي

ثمانيالة أنظمالالة لمنقالالل فالالي الواليالالات المتحالالدة بعالالد إعالالادة الييكمالالة فالالي شالالركاتيم وتقمالاليص عالالدد المالالوظفين،

وأظيرت الدراسة وجود عالقة طردية بين التمكين واعادة تصميم العمل وااللتزام التنظيمي .
 .9دراسة ) Liu et al.(2006بعنوان" التمكين اإلداري كمتطمب لتحقيق االلتزام التنظيمي-د ارسالة
عمى الشركات المسحية في ىونج كونج".

ىال الالدفت ىال الالذه الد ارسال الالة إلال الالى التعال الالرف عمال الالى أىميال الالة ودور التمكال الالين اإلداري بأبعال الالاده (الفال الالرص،

المعموم الالات ،المال الوارد ،ال الالدعم) ف الالي تحقي الالق االلتال الزام التنظيم الالي ،واس الالتخدم الب الالاحثون الم الالنيج الوص الالفي
التحميمالالي ،واالسالالتبانة لجمالالع البيانالالات مالالن عينالالة مكونالالة مالالن ( )552مالالن العالالاممين فالالي مينالالة المسالالف
الكم الالي ف الالي ( )4ش الالركات ف الالي ى الالونج ك الالونج ،وأظي الالرت الد ارس الالة أن التمك الالين اإلداري متطم الالب أساس الالي
لتحقيق االلتزام التنظيمي ،وان ىناك عالقة طردية بين التمكين اإلداري بأبعاده وااللتزام التنظيمي.

التعقيب عمى الدراسات السابقة وميزة الدراسة:
الدراسات التي تناولت التمكين اإلداري:
 أجمعالالت الد ارسالالات السالالابقة التالالي تناولالالت التمكالالين اإلداري عمالالى أىميالالة التمكالالين فالالي تحقيالالق
األىال الالداف االسال الالتراتيجية لممنظمال الالات بمختمال الالف أشال الالكاليا مال الالن حيال الالث تحقيال الالق األربال الالاح والنتال الالا ج
المنظمية المطموبة والميزة التنافسية .
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 تنوعالالت المجتمعالالات اإلحصالالا ية وعينالالة الد ارسالالة فالالي الد ارسالالات التالالي تناولالالت موضالالوع التمكالالين

حيالالث شالالممت المنظمالالات ايالالر الربحيالالة والشالالركات الربحيالالة والمنظمالالات الحكوميالالة والجامعالالات

عمى المستوى المحمي والعربي والدولي.
 اس الالتخدم الب الالاحثون ف الالي الد ارس الالات الس الالابقة الت الالي تناول الالت التمك الالين اإلداري الم الالنيج الوص الالفي
التحميمي بأدواتو لجمع البيانات من عينات الدراسات.

 تعددت واختمفت أبعاد التمكين اإلداري التالي اسالتخدميا البالاحثون فالي الد ارسالات التالي تالم عرضاليا
في ىذا الفصل ،واتفقت الباحثة مالع بعالض البالاحثين فالي تنالاول بعالض األبعالاد وتمخصاليا الباحثالة
في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)3.1أبعاد التمكين اإلداري
المعنى

الدراسات التي تناولتها

االبعاد
EDUCATION

التعميم

العطال ال ال الالار ،2152الحمال ال ال الالوري والسال ال ال الالعود ،2151المبيضال ال ال الالين والطرأونال ال ال الالة،2155

MOTIVATION

التحفيز

الحمال الالوري والسال الالعود ، ،2151ارضال الالي ،2151عفانال الالة ،2153الجعبال الالري،2151

ىدف المنظمة

المبيضين والطرأونة ،2155البحيصي ،2154الجعبري2151

ارضال الالي ،2151صال الالالف والمبيضال الالين ،2155الجعبال الالري ،2151البيطال الالار،2154

Zegalt et al2014

PURPOSE

العطار ،2152البيطارZegalt et al2014 ،2154

  OWNERSHIPالممكيال ال الالة ("المشال ال الالاركة الحم الالوري والس الالعود ،2151المبيض الالين والطرأون الالة ،2155عب الالد الحس الالين،2152
في صنع القال اررات أو ارضال ال ال ال ال ال الالي ،2151الجعبال ال ال ال ال ال الالري ،2151العطال ال ال ال ال ال الالار ،2152البحيصال ال ال ال ال ال الالي،2154
تفويض السمطات)

WILLINGNESS
 TO CHANGE

الراب الالة ف الالي التغيي الالر " الحم الالوري والس الالعود ،2151المبيض الالين والطرأون الالة ،2155عب الالد الحس الالين،2152
اليياكال ال ال ال ال ال الالل وطال ال ال ال ال ال الالرق

العمل"
EGO
ELIMINATION

RESPECT

البيطار ،2154صالف والمبيضين2155

ارضال ال ال ال ال ال ال ال الالي ،2151عفانال ال ال ال ال ال ال ال الالة ،2153الجعبال ال ال ال ال ال ال ال الالري ،2151العطال ال ال ال ال ال ال ال الالار،2152

البحيصالي ،2154البيطالارJawad et al ،Zegalt et al2014 ،2154

Yang et al2013 ،Liu et al 2013 ،2012

نكال الران ال الالذات" العم الالل الحم الالوري والس الالعود ،2151المبيض الالين والطرأون الالة ،2155عب الالد الحس الالين،2152
الجماعي"

ارضال ال ال ال ال ال ال ال الالي ،2151عفانال ال ال ال ال ال ال ال الالة ،2153الجعبال ال ال ال ال ال ال ال الالري ،2151العطال ال ال ال ال ال ال ال الالار،2152

االحترام والتقدير

الجعبري 2151

البحيصي ،2154صالف والمبيضين2155

المصدر :جرد بواسطة الباحثة بناء عمى الدراسات السابقة.
الدراسات التي تناولت االلتزام التنظيمي:
 أجمعالالت الد ارسالالات السالالابقة التالالي تناولالالت االلت الزام التنظيمالالي عمالالى أىميالالة االلت الزام التنظيمالالي فالالي
تحقيق االستقرار اإلداري وتخفيض معدل دوران العمل داخل المنظمات وزيادة دوافع المالوظفين

وبالتالي زيادة حجم إنجازاتيم.
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 تنوع الالت المجتمع الالات اإلحص الالا ية وعين الالة الد ارس الالة ف الالي الد ارس الالات الت الالي تناول الالت موض الالوع االلتال الزام
التنظيمال الالي حيال الالث شال الالممت المنظمال الالات ايال الالر الربحيال الالة والشال الالركات الربحيال الالة والمنظمال الالات الحكوميال الالة
والجامعات عمى المستوى المحمي والعربي والدولي.
 استخدم الباحثون في الدراسات السابقة التي تناولت االلتزام التنظيمي المنيج الوصفي التحميمالي
بأدواتو لجمع البيانات من عينات الدراسات.

متغير تابعاً.
 تتفق ىذه الدراسة مع العديد من الدراسات التي تناولت االلتزام التنظيمي
اً
الدراسات التي تناولت العالقة ما بين التمكين وااللتزام التنظيمي:
 أجمعت الدراسات السالابقة عمالى أىميالة التمكالين اإلداري فالي تعزيالز وتنميالة ورفالع مسالتوى االلتالزام
التنظيمي.
 تنوعت المجتمعات اإلحصالا ية وعينالة الد ارسالة فالي الد ارسالات التالي تناولالت دور التمكالين اإلداري
في تعزيز االلتزام التنظيمي حيث شممت المنظمات اير الربحية والشركات الربحية والمنظمالات

الحكومية والجامعات عمى المستوى المحمي والعربي والدولي.
 تتفق ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة فالي أبعالاد التمكالين اإلداري التالي تالم اسالتخداميا –
كما ىو موضف في الجدول السابق -ودورىا في تعزيز االلتزام التنظيمي.

الفجوة البحثية:
 يالحظ من الدراسات السالابقة أن ىنالاك نالدرة فالي الد ارسالات العربيالة والمحميالة التالي تناولالت عالقالة
التمكين اإلداري بااللتزام التنظيمي.

 تعتبر ىذه الدراسة األولى  -عمالى حالد عمالم الباحثالة -التالي تقالوم بد ارسالة عالقالة التمكالين اإلداري
بااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية في قطاع ازة.
 تعتبالالر ىالالذه الد ارسالالة ىالالي األولالالى التالالي تقالالوم بد ارسالالة االلت الزام التنظيمالالي فالالي مجتمالالع المؤسسالالات
الدولية في قطاع ازة .
 تعتبال الالر الد ارسالالالة ىال الالي األولال الالى التال الالي تقالالالوم بد ارسال الالة أبعال الالاد  STIRRالس الالبعة المجتمعالالالة فال الالي كممالالالة
 EMPOWERوالتالالي يرمالالز كالالل حالالرف منيالالا إلالالى بعالالد مالالن أبعالالاد التمكالالين اإلداري عمالالى النحالالو

التالي:
أ .التعميم (.)Education
ب .التحفيز(.)Motivation
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ج .وضوح اليدف (.)Purpose
د .الممكية(.)Owenership
ه .الرابة في التغيير(.)Willingness
و .العمل الجماعي ()Ego Elimination
ز .االحترام والتقدير (.)Respect
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 4انفصم انرابغ
منهجيت اندراضت
مقدمة

4.1

أوالً :منهجية البحث

4.3

ثالثاً :تصميم أداة البحث

4.2
4.4

ثانياً :أداة البحث

رابعاً :مجتمع وعينة البحث

4.5

خامسا :اختبار التوزيع الطبيعي
ً
خامسا :األدوات اإلحصائية المستخدمة في البحث
ً

4.8

ثامناً :ثبات االستبانة

4.6
4.7

سابعاً :صدق االستبانة

مقدمة
يتمث الالل الي الالدف األساس الالي لي الالذه الدارس الالة ف الالي توض الاليف العالق الالة ب الالين التمك الالين اإلداري وااللتال الزام

التنظيمالالي فالالي المؤسسالالات الدوليالالة العاممالالة فالالي قطالالاع ا الزة ،ويسالالتعرض ىالالذا الفصالالل منيجيالالة الد ارسالالة
الور ر يسالاليا يالالتم مالالن خاللالالو إنجالالاز الجانالالب التطبيقالالي مالالن الد ارسالالة ،وعالالن
واجراءاتيالالا والتالالي تعتبالالر محال ًا

طريقيالا يالتم الحصالول عمالى البيانالالات المطموبالة إلجالراء التحميالل اإلحصالالا ي لمتوصالل إلالى النتالا ج التالالي
يالالتم تفسالاليرىا فالالي ضالالوء أدبيالالات الد ارسالالة المتعمقالالة بموضالالوع الد ارسالالة ،وبالتالالالي تحقالالق األىالالداف التالالي
تسعى إلى تحقيقيا .

حيالث تنالاول ىالذا الفصالل وصالفاً لممالنيج المتبالع ومجتمالع الد ارسالة ،وكالذلك أداة الد ارسالة

المسالتخدمة وطريقالة إعالدادىا وكيفيالة بنا يالا وتطويرىالا ،ومالدى صالدقيا وثباتيالا ،كمالا يتضالمن وصالفاً

لإلجراءات التي قامت بيا الباحثة في تصميم أداة الدراسة وتقنينيا ،واألدوات التي استخدمتيا لجمع
بيانالات الد ارسالة ،وينتيالي الفصالل بالمعالجالات اإلحصالا ية التالي اسالتخدمت فالي تحميالل البيانالات
واستخالص النتا ج ،وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات.

 4.1أوالً :منهجية البحث
تالالم اسالالتخدام المالالنيج الوصالالفي التحميمالالي فالالي ىالالذه الد ارسالالة لموصالالول إلالالى المعرفالالة الدقيقالالة

والتفصاليمية حالول وصالف وتقياليم " العالقية بيين التمكيين اإلداري وااللتيزام التنظيميي فيي المؤسسيات

الدولية العاممة في قطاع غزة " ،ولتحقيق فيم أفضل وأدق لمظواىر المتعمقة بذلك ،حيث إن المنيج
الوصفي التحميمي يعتبر أنسب المناىج ألنالو يعتمالد عمالى د ارسالة الواقالع الفعمالي أو الظالواىر كمالا ىالي
عمالى أرض الواقالع ويصالفيا بشالكل دقيالق ،لموصالول إلالى البيانالات والحقالا ق لتفساليرىا والوقالوف عمالى

دالالتيا ،والتوصل إلى تعميمات ذات معنى نزيد بيا رصيد المعرفة .
وقد تم استخدام مصدرين أساسين لجمع البيانات:
 .5المصادر الثانوية:

حيث تم معالجة اإلطار النظري لمبحث إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب

والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع البحث ،والدوريات ،والمقاالت والتقارير ،واألبحاث

المنشورة ،وأطروحات الماجستير والالدكتوراة ذات العالقالة ،واسالتعانت الباحثالة بالتقالارير والنشالرات ذات
العالقالة بموضالوع الد ارسالة ،كمالا اسالتعانت الباحثالة بالشالبكة العنكبوتيالة والنسالخ اإللكترونيالة الموجالودة
عمى صفحاتيا.
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 .2المصادر األولية:
خصيصالا ليالذا الغالرض وذلالك بعالد
وقد تم جمع البيانات الميدانية بواسطة استبانة تم إعدادىا
ً
اإلطالالع عمالى مجموعالة مالن أدوات القيالاس التالي اسالتخدمتيا الد ارسالات السالابقة ذات العالقالة ،وفالي
ضالوء الد ارسالة النظريالة واالسالتطالعية ،اسالتطاعت الباحثالة تنظاليم ىالذه االسالتبانة بمالا يتوافالق مالع

متغيرات الدراسة ،ومن ثم قامت الباحثة بتحكيميا مالن قبالل عالدد مالن المختصالين وأسالاتذة الجامعالات،
وقالد تمالت االسالتفادة مالن مالحظالاتيم وتعالديالتيم فالي إخالراج االسالتبانة بشالكميا النيالا ي لتتناسالب مالع

طبيعالة البيانالات والمعمومالات المطمالوب الحصالول عمييالا الختبالار الفرضاليات والتوصالل إلالى النتالا ج
وتقديم بعض المقترحات والتوصيات.

 4.2ثانياً :أداة البحث
تم استخدام االستبانة كأداة لمقياس في ىذه الدراسة ،وتم إعدادىا وفق نموذج األس مة المغمقة
والتالي يتطمالب مالن مجتمالع الد ارسالة تحديالد اسالتجاباتيم إزاء العبالارات المختمفالة المتضالمنة بمحالاور أداة

الد ارس الالة وف الالق ت الالدرج (ليك الالرت) الس الالباعي بغ الالرض الحص الالول عم الالى دق الالة عالي الالة ف الالي النت الالا ج ،وتكون الالت
االستبانة من ثالثة محاور ر يسية ىي:

المحور األول :وىو عبالارة عالن البيانالات الشخصالية لمجتمالع الد ارسالة والمتكالون مالن (الجالنس ،العمالر،
الحالة االجتماعية ،المؤىل العممي ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي).
المحور الثاني :التمكين اإلداري وتتكون من ( )42فقرة ،وينقسم ىذا المحور إلى سبعة أبعاد فرعية
ىي:
البعد األول :التعميم ويتكون من ( )7فقرات.
البعد الثاني :التحفيز ويتكون من ( )6فقرات.
البعد الثالث :وضوح اليدف ويتكون من ( )6فقرات.
البعد الرابع :الممكية ويتكون من ( )6فقرات.
البعد الخامس :الرابة في التغيير ويتكون من ( )5فقرات.
البعد السادس :العمل الجماعي ويتكون من ( )6فقرات.
البعد السابع :االحترام والتقدير ويتكون من ( )6فقرات.
المحور الثالث :االلتزام التنظيمي ويتكون من ( )21فقرة.
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 4.3ثالثاً :تصميم أداة البحث
تالم تصالميم االسالتبانة وفالق مقيالاس ليكالرت ( )Likert Scaleالسالباعي ،حيالث تعالرض فقالرات

االسالالتبانة عمالالى المبحالالوثين ومقابالالل كالالل فق الرة سالالبع إجابالالات تحالالدد مسالالتوى موافقتالالو عمييالالا وتهعطالالى فيالالو
اإلجابالالات أوزان رقميالالة تمثالالل درجالالة االجابالالة عمالالى الفق الرة ،حيالالث فالالي حالالالة الفق الرات اإليجابيالالة لصالالالف

المقي الالاس تعط الالى القيم الالة ( )7لإلجاب الالة مواف الالق بش الالدة ،والقيم الالة ( )6لإلجاب الالة مواف الالق بدرج الالة متوس الالطة،
والقيمالالة ( )5لإلجابالالة موافالالق بدرجالالة قميمالالة ،والقيمالالة ( )4لإلجابالالة محايالالد ،والقيمالالة ( )3لإلجابالالة ايالالر

موافالالق بدرجالالة قميمالالة ،والقيمالالة ( )2لإلجابالالة ايالالر موافالالق بدرجالالة متوسالالطة ،والقيمالالة ( )5لإلجابالالة ايالالر
موافالالق بشالالدة ،ويالالتم االعتمالالاد عمالالى قيمالالة المتوسالالط الحسالالابي والالالوزن النسالالبي بشالالكل أساسالالي لتحديالالد
مستوى موافقة أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ومحاور االستبانة ،والجدول التالي يوضف ذلك:
جدول رقم ( :)4.1سمم المقياس المستخدم في الدراسة
مستوى الموافقة

الوسط الحسابي

الوزن النسبي

منخفض جدا ًً
منخفض بدرجة متوسطة

اقل من 5.86

أقل من %26.6

 5.86إلى 2.72

 %26.6إلى %38.9

منخفض بدرجة قميمة

 2.73إلى 3.59

 %39إلى %55.3

متوسط

 3.61إلى 4.46

 %55.4إلى %63.7

مرتفع بدرجة قميمة

 4.47إلى 5.53

 %63.8إلى %79

مرتفع بدرجة متوسطة

 5.54إلى 6.41

 %79.5إلى %95.4

مرتفع جداً

 6.45فأعمى

 %95.45فأعمى

وىالالذا يعطالالي داللالالة واضالالحة عمالالى أن المتوسالالطات التالالي تقالالل عالالن ( )5.86تالالدل عمالالى وجالالود

درجالالة منخفضالالة جالالداً مالالن الموافقالالة عمالالى فقالرات ومحالالاور االسالالتبانة ،أمالالا المتوسالالطات التالالي تتالراوح بالالين

( 5.86إلى  )2.72فيي تدل عمى موافقة منخفضة بدرجة متوسطة عمى فقرات ومحاور االستبانة،
بينمالالا المتوسالالطات التالالي تت الراوح بالالين (  2.73إلالالى  )3.59فيالالي تالالدل عمالالى موافقالالة منخفضالالة بدرجالالة

قميمالالة ،والمتوسالالطات التالالي تتالراوح بالالين( 4.47إلالالى  )5.53فيالالي تالالدل عمالالى وجالالود درجالالة موافقالالة بدرجالالة
قميمة ،والمتوسطات التي تتراوح بين ( 3.61إلى  )4.46تدل عمى موافقة

بدرجة متوسطة ،والمتوسطات التي تتراوح بين ( 5.54إلى  )6.41تالدل عمالى موافقالة مرتفعالة بدرجالة

جدا مالن الموافقالة ،وىالذا التقساليم تالم
متوسطة أما ما يزيد عن ( )6.45فيدل عمى وجود درجة مرتفعة ً
تحديده وفق مقياس ليكرت السباعي الذي تم اعتماده في تصحيف أداة الدراسة.
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 4.4رابعاً :مجتمع وعينة البحث
يتمثالل مجتمالع البحالث مالن المؤسسالات الدوليالة العاممالة فالي قطالاع االزة والبالالغ عالددىا ()65

مؤسسة ،وقد تم اختيار عينة قصدية مالن المؤسسالات التالي ال يقالل عالدد موظفييالا عالن ( )55موظفالاً،
أمالالا وحالالدة المعاينالالة فقالالد اسالالتيدفت المالالوظفين اإلداريالالين فالالي الطبقالالة الوسالالطى الالالذين يحممالالون المسالالميات

الوظيفي الالة التالي الالة (م الالدير ،مس الالاعد م الالدير ،منس الالق مش الالروع ،مس الالاعد منس الالق مش الالروع ،إداري تنفي الالذي،
وأخالرى) والبالالالغ عالالددىم"  "555موظفالاً فالالي المؤسسالالات الدوليالة التالالي وافقالالت عمالالى اسالالتالم أداة الد ارسالالة
وتوزيعيا ويوضف الجدول التالي حجم مجتمع الدراسة.

جدول رقم ( :)4.2مجتمع الدراسة
م.

عدد الموظفين في الطبقة الوسطى

اسم المؤسسة

.1

مؤسسة ميرسي كور

25

.2

مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية

23

.3

مؤسسة اإلغاثة الكاثوليكية

57

.4

مؤسسة الرؤيا العالمية

21

.5

مؤسسة العمل ضد الجوع

52

.6

مؤسسة إنقاذ الطفل

54

.7

مؤسسة الحق في المعب

51

.8

مؤسسة أوكسفام

31
555

المجموع

وق الالد ت الالم توزي الالع ( )555اس الالتبانة عم الالى م الالوظفي المؤسس الالات قي الالد الد ارس الالة ،وت الالم اس الالترداد ع الالدد

( )522استبانة ،بنسبة استرجاع (.)%81.8

خامسا :اختبار التوزيع الطبيعي
4.5
ً
تالم اسالتخدام اختبالار كولمجالوروف – سالمرنوف )Kolmogorov-Smirnov Test (K-S
الختبالار مالا إذا كانالت البيانالات تتبالع التوزيالع الطبيعالي مالن عدمالو ،وكانالت النتالا ج كمالا ىالي مبينالة فالي
الجدول التالي.
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جدول رقم ( :)4.3نتائج اختبار التوزيع الطبيعي.
قيمة االختبار

القيمة االحتمالية )(Sig.

المحور

م
.5

التعمي ال الالم

5.962

1.115

.2

التحفي ال ال الالز

5.898

1.115

.3

وضوح اليدف

5.688

1.117

.4

الممكيال ال ال الالة

5.633

1.151

.5

الرابة في التغيي ال ال الالر

2.151

1.111

.6

العمل الجماعي

5.788

1.113

.7

االحترام والتقدير

5.949

1.115

.8

التمكين اإلداري

5.746

1.114

.9

االلتزام التنظيمي

5.547

1.157

وكمالا ىالو واضالف مالن النتالا ج الموضالحة فالي الجالدول السالابق أن القيمالة االحتماليالة )(Sig.
لجميع مجاالت الدراسة كانت أقل مالن مسالتوى الداللالة ( )α≤0.05وبالذلك فالإن توزيالع البيانالات ليالذه
المجالاالت ال يتبالع التوزيالع الطبيعالي وبالذلك ساليتم اسالتخدام االختبالارات الالال معمميالة لإلجابالة عمالى

فرضيات الدراسة المتعمقة بيذا المجال.

خامسا :األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
4.6
ً
بنالاء عمالى نتالا ج اختبالار التوزيالع الطبيعالي والتالي أوضالحت أن البيانالات ال تتبالع التوزيالع

الطبيعي ،تم استخدام االختبارات الال معممية التالية:

 .5النسب الم وية والتك اررات والمتوسط الحسابي :يسالتخدم ىالذا األمالر بشالكل أساسالي ألاالراض
معرفة تكرار ف ات متغير ما وتفيد الباحثة في وصف مجتمع البحث.
 .2اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .3معامل ارتباط سبيرمان ( )Spearman Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط
يقوم ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بين متغيرين ،وقد استخدم لحساب االتساق الداخمي
لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت.
 .4اختبار اإلشارة لمعينة الواحدة ( )Sign Testلمتأكالد مالن داللالة المتوسالط الحسالابي لكالل فقالرة
من فقرات االستبانة.
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 .5اختبالار (مالان ويتنالي) فالي حالالة عينتالين ( )Mann-Whitney Testلمعرفالة مالا إذا كالان
ىناك فروقات ذات داللة إحصا ية بين مجموعتين من البيانات ،استخدم لمفروق التي تعزى
لممتغير الذي يشتمل عمى مجموعتين.
 .6اختبالار كروسالكال واالس ( )Kruskal-Wallis Testلمعرفالة مالا إذا كالان ىنالاك فروقالات
ذات داللة إحصا ية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات ،إستخدم لمفروق التي تعزى
لممتغير الذي يشتمل عمى ثالث مجموعات فأكثر.

 4.7سابعاً :صدق االستبانة
يقصالد بصالدق االسالتبانة أن تقاليس أسال مة االسالتبانة مالا وضالعت لقياسالو ،وقالد تالم التأكالد مالن

صدق اإلستبانة بطريقتين:

 .1صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين:
محكمالين مالن المختصالين
تم عرض اإلستبانة عمى مجموعة من المحكمين تألفت من تسالعة
ً
في مجال اإلدارة ومجاالت أخرى ،وأسماء المحكمين بالالممحق رقالم ( ،)2وقالد تمالت االسالتجابة آلراء
المحكمين وتم إجراء ما يمزم من حذف واضافة وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة.
 .2صدق المقياس:
تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان لقياس كل من االتسالاق الالداخمي والصالدق البنالا ي وكانالت

النتا ج كما يمي:

أ -االتسياق اليداخمي ( :)Internal Validityيقصالد بصالدق االتسالاق الالداخمي مالدى اتسالاق كالل
فقالرة مالن فقالرات االسالتبانة مالع المجالال الالذي تنتمالي إليالو ىالذه الفقالرة ،وقالد تالم حسالاب االتسالاق
الداخمي لالستبانة وذلالك مالن خالالل حسالاب معالامالت االرتبالاط بالين كالل فقالرة مالن فقالرات محالاور
االستبانة مع الدرجة الكمية لممحور نفسو.
وقد تم توضيف معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور الدراسة:
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المحور األول :التمكين اإلداري
 .1االتساق الداخمي لبعد التعمييييييم
يوضالف الجالدول التالالي معامالل االرتبالاط بالين كالل فقالرة مالن فقالرات بعالد التعماليم والدرجالة الكميالة
لممحالور ،والالذي يبالين أن معالامالت االرتبالاط المبينالة دالالة عنالد مسالتوى معنويالة ( )α≤0.05وبالذلك
يعتبر المحور صادقًا لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( :)4.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد التعميم والدرجة الكمية لممحور
البعد

معامل

الفقرة

القيمة

التعمييييييييييييييم

سبيرمان

االحتمالية

يعتبر التعميم المستمر أولوية عالية لكل الموظفين

**1.562

1.111

تشجع المنظمة الموظفين عمى التعمم والتطور

**1.757

1.111

لالرتباط

تبحالالث المنظمالالة بجالالد ونشالالاط عالالن المعرفالالة التالالي تالالؤدي إلالالى تحسالالين

(*).Sig

**1.778

1.111

يتم تسييل التعميم بواسطة أنظمة وبرامج حاسوبية فعالة

**1.661

1.111

تقدم المنظمة تسييالت لمموظف لممشاركة في المؤتمرات والندوات

**1.752

1.111

تتعدد فرص التطوير وتنمية المسار الوظيفي لمموظفين في المنظمة

**1.785

1.111

يستفيد الموظفون من معارفيم وقدراتيم في حل مشكالت العمل

**1.678

1.111

العمل

(*) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

 .2االتساق الداخمي لبعد التحفيز
يوضالف الجالدول التالالي معامالل االرتبالاط بالين كالل فقالرة مالن فقالرات بعالد التحفيالز والدرجالة الكميالة
لممحالور ،والالذي يبالين أن معالامالت االرتبالاط المبينالة دالالة عنالد مسالتوى معنويالة ( )α ≤ 0.05وبالذلك
يعتبر المحور صادقًا لما وضع لقياسو.
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جدول رقم ( :)4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد التحفيز والدرجة الكمية لممحور
معامل سبيرمان

القيمة االحتمالية

يقوم رؤسا ي بتحفيزي عمى تحمل مس وليات أكبر

**1.442

1.111

نظام الحوافز المعمول بو يحقق العدالة لمجميع

**1.617

1.111

**1.561

1.111

تعتمد المنظمة معيار الكفاءة في نظام الترقيات

**1.654

1.111

ينجز المرؤوسون أعماليم بشكل جيد

**1.331

1.111

يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجيود التي أبذليا في العمل

**1754

1.111

الفقرة

البعد

لالرتباط

التحفييييييييييييييييز

يعالد تقالدير إدارة المنظمالة لجيالودي فالالي العمالل حالاف از حقيقيالاً لمزيالالد
من اإلنجاز

(*).Sig

(*) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

 .3االتساق الداخمي لبعد وضوح الهدف
يوضالف الجالدول التالالي معامالل االرتبالاط بالين كالل فقالرة مالن فقالرات بعالد وضالوح اليالدف والدرجالة

الكميالة لممحالور ،والالذي يبالين أن معالامالت االرتبالاط المبينالة دالالة عنالد مسالتوى معنويالة ()α ≤ 0.05
وبذلك يعتبر المحور صادقًا لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( :)4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد وضوح الهدف والدرجة الكمية لممحور
البعد

معامل

الفقرة

القيمة

وضيييييييوح الهدف

سبيرمان

االحتمالية

تعتبر أىداف المنظمة واضحة بالنسبة لي

**1.728

1.111

أعرف بوضوح اليدف من العمل الذي أقوم بو

**1.859

1.111

السياسات المتبعة في المنظمة واضحة بالنسبة لي

**1.854

1.111

**1.811

1.111

لدي إدراك لفمسفة المنظمة ورؤيتيا

**1.838

1.111

أعتقد بأن لدى المنظمة ثقافة تنظيمية واضحة

**1.839

1.111

لالرتباط

السياسال الالات واإلج ال الراءات المعمال الالول بيال الالا فال الالي المنظمال الالة كافيال الالة لتحقيال الالق
أىداف المنظمة

(*) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01
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(*).Sig

 .4االتساق الداخمي لبعد الممكية
يوضالف الجالدول التالالي معامالل االرتبالاط بالين كالل فقالرة مالن فقالرات بعالد الممكيالة والدرجالة الكميالة

لممحالور ،والالذي يبالين أن معالامالت االرتبالاط المبينالة دالالة عنالد مسالتوى معنويالة ( )α ≤ 0.05وبالذلك
يعتبر المحور صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( :)4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الممكية والدرجة الكمية لممحور
البعد

معامل سبيرمان

القيمة االحتمالية

تسمف اإلدارة لممرؤوسين بالمشاركة في اتخاذ الق اررات

**1.814

1.111

يمنف الر يس الصالحيات لممرؤوسين ذوي الخبرة والميارة

**1.869

1.111

تمنف اإلدارة المرونة الكافية لممرؤوسين إلنجاز عمميم

**1.756

1.111

يشجع الر يس مرؤوسيو عمى ممارسة الدور القيادي

**1.872

1.111

تثق اإلدارة في قدرتي عمى أداء الميام الموكمة لي

**1.673

1.111

توفر لي وظيفتي الفرصة التخاذ الق اررات باستقاللية

**1.686

1.111

الفقرة

لالرتباط

(*).Sig

الممكيييييييييييية

(*) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

 .5االتساق الداخمي لبعد الرغبة في التغيير
يوضف الجدول التالي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الرابة في التغيير والدرجة
الكميالة لممحالور ،والالذي يبالين أن معالامالت االرتبالاط المبينالة دالالة عنالد مسالتوى معنويالة ()α≤0.05
وبذلك يعتبر المحور صادقًا لما وضع لقياسو.

جدول رقم ( :)4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الرغبة في التغيير والدرجة الكمية لممحور.
البعد
الرغبة في التغيير

معامل سبيرمان

القيمة االحتمالية

لالرتباط

(*).Sig

أستطيع الوصول إلى أصحاب القرار وشرح موقفي بسيولة

**1.422

1.111

تيتم اإلدارة بإيجاد وسا ل اتصال فعالة ومتطورة

**1.514

1.111

يوجد نظام معمومات يسيل عممية توفر المعمومات ألصحاب القرار

**1.553

1.111

يتميز الييكل التنظيمي بأنو ىيكل مسطف " الالمركزية "

**1.365

1.111

يتسم نظام االتصاالت في المنظمة بين المستويات اإلدارية بالفعالية والسيولة

**1859

1.111

الفقرة

(*) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01
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 .6االتساق الداخمي لبعد العمل الجماعي .
يوضف الجدول التالي معامل االرتباط بين كالل فقالرة مالن فقالرات بعالد العمالل الجمالاعي والدرجالة

الكميالة لممحالور ،والالذي يبالين أن معالامالت االرتبالاط المبينالة دالالة عنالد مسالتوى معنويالة(،)α ≤ 0.05
وبذلك يعتبر المحور صادقًا لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( :)4.9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد العمل الجماعي والدرجة الكمية لممحور
البعد

الفقرة

العميييييييل الجماعي

تركز المنظمة عمى األداء الجماعي بدالً من األداء الفردي
تتوفر أجواء التعاون بين جماعات العمل داخل المنظمة
تسود الثقة بين العاممين في المنظمة
تدعم المنظمة تشكيل فرق العمل الذاتية
يتم توفير كافة مستمزمات تشجيع العمل الجماعي
تحرص المنظمة عمى استقطاب ذوي الخبرات العالية

معامل سبيرمان

القيمة االحتمالية

**1642
**1.692
**1.723
**1.771
**1.788
**1.721

1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

لالرتباط

(*).Sig

(*) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

 .7االتساق الداخمي لبعد االحتييييرام والتقدييييير

يوضف الجدول التالي معامل االرتباط بالين كالل فقالرة مالن فقالرات بعالد االحتالرام والتقالدير والدرجالة الكميالة

لممحالور ،والالذي يبالين أن معالامالت االرتبالاط المبينالة دالالة عنالد مسالتوى معنويالة ( )α ≤ 0.05وبالذلك
يعتبر المحور صادقًا لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( :)4.10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد االحترام والتقدير والدرجة الكمية لممحور
البعد

الفقرة

االحتييييييرام والتقدييييييير

يقدر رؤسا ي في العمل الجيود التي أبذليا
تخصالالص إدارة المنظمالالة األم الوال الكافيالالة لتنفيالالذ وتطبيالالق األفك الالار
اإلبداعية الجديدة
أشعر بتقدير واحترام زمال ي ومد ار ي لي في العمل
تشجع إدارة المنظمة العالاممين عمالى تبنالي أفكالار جديالدة فالي العمالل
وتطبيقيا
يشالالعرني م الالديري بأىميالالة وظيفت الالي ومكانتي الالا كجالالزء حي الالوي بالنس الالبة
لممنظمة
توفر لي المنظمة اإلحساس باألمن واالستقرار

(*) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01
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معامل سبيرمان

القيمة االحتمالية

لالرتباط

(*).Sig

**1.557

1.111

**1.821

1.111

**1.529

1.111

**1.851

1.111

**1.814

1.111

**1.743

1.111

المحور الثاني :االلتزام التنظيمي
يوضالف الجالدول التالالي معامالل االرتبالاط بالين كالل فقالرة مالن فقالرات محالور االلتالزام التنظيمالي

والدرجالة الكميالة لممحالور ،والالذي يبالين أن معالامالت االرتبالاط المبينالة دالالة عنالد مسالتوى معنويالة
) (α≤0.05وبذلك يعتبر المحور صادقًا لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( :)4.11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور االلتزام التنظيمي والدرجة الكمية لممحور
معامل سبيرمان

القيمة االحتمالية

**1.557

1.111

**1.556

1.111

.3

أحافظ عمى مستوى األداء بغض النظر عن موقعي الوظيفي

**1.455

1.111

.4

أشعر باالرتياح في بي ة العمل بغض النظر عن الصعوبات

**1.655

1.111

.5

أثق بقدرة المنظمة عمى تجاوز الظروف الصعبة

**1.642

1.111

.6

أنظر لممنظمة عمى انيا ممك لي

**1.563

1.111

.7

اعتبر أن مزايا وظيفتي الحالية ربما ال تتوافر في المنظمات األخرى

**1.625

1.111

.8

أبحث عن األفكار الجديدة لتطوير إنجازي لأىداف

**1.611

1.111

.9

أشعر باالنتماء لممنظمة واحرص عمى مصالحيا

**1.681

1.111

 .10أستطيع تحقيق أىدافي من خالل عممي بالمنظمة

**1.593

1.111

 .11أبدي تعاونا مع أفراد المنظمة لتحقيق أىدافيا

**1.758

1.111

 .12أشعر بأن مشاكل العمل ىي مشاكمي الخاصة

**1.533

1.111

 .13ىناك توافق بين قيم المنظمة وقيمي في العديد من قضايا العمل

**1.669

1.111

 .14أشعر بأن مستقبل المنظمة ىو جزء من مستقبمي

**1.556

1.111

 .15افتخر بالمشاريع الناجحة التي تنفذىا المنظمة

**1.631

1.111

**1.549

1.111

 .17أتمسك بعممي وأرفض تركو كي ال أواجو المتاعب

**1.513

1.111

 .18أفضل االستمرار في العمل في المنظمة

**1.699

1.111

 .19العوا د التي أحصل عمييا من المنظمة أحد أسباب استمراري فييا

**1.387

1.111

 .20عممي في المنظمة يال م قدراتي

**1.624

1.111

الفقرة

م

لالرتباط

.1

أشعر بالفخر واالعتزاز ألنني أعمل في ىذه المنظمة

.2

أعمال الالل بال الالإخالص وأمانال الالة إلد اركال الالي أىميال الالة دوري فال الالي تحقيال الالق أىال الالداف
المنظمة

 .16اعتقال الالد أن صال الالورة مؤسسال الالتي فال الالي المجتمال الالع المحمال الالي تماثال الالل وجيتال الالى و
تطمعاتي

(*) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01
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(*).Sig

ب -الصدق البنائي (:)Structure Validity
يعتبر الصدق البنا ي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىالداف التالي تريالد

األداة الوصالول إلييالا ،ويبالين مالدي ارتبالاط كالل محالور مالن محالاور الد ارسالة بالدرجالة الكميالة لفقالرات
االستبانة.

ويبين الجدول التالي أن جميع معامالت االرتباط في جميع محاور االستبانة دالالة إحصالا ًيا

عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05وبذلك تعتبر جميع محاور االستبانة صادقة لما وضعت لقياسو.
جدول رقم ( :)4.12معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
معامل سبيرمان لالرتباط

القيمة االحتمالية (*).Sig

المحور

م
.1

التعميم

**1.752

1.111

.2

التحفيز

**1.543

1.111

.3

وضوح الهدف

**1.721

1.111

.4

الممكية

**1.853

1.111

.5

الرغبة في التغيير

**1.422

1.111

.6

العمل الجماعي

**1.793

1.111

.7

االحترام والتقدير

**1.774

1.111

.8

التمكين اإلداري بشكل عام

**1.962

1.111

.9

االلتزام التنظيمي

**1.819

1.111

(**) االرتباط دال احصا ياً عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

 4.8ثامناً :ثبات االستبانة ()Reliability
يقصد بثبالات االسالتبانة أن تعطالي ىالذه االسالتبانة نفالس النتيجالة لالو تالم إعالادة توزيالع االسالتبانة

أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات االسالتبانة يعنالي االسالتقرار فالي
نتالا ج االسالتبانة وعالدم تغييرىالا بشالكل كبيالر فيمالا لالو تالم إعالادة توزيعيالا عمالى أفالراد العينالة عالدة مالرات

خالل فترات زمنية معينة ،وقد تم التحقق من ثبات االستبانة من خالل طريقتين وذلك كما يمي:
أ .معامل ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha Coefficient

استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وكانت النتا ج كما ىي مبينة

في الجدول التالي.

69

جدول رقم (:)4.13

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
م

البعد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ (الثبات)

.1

التعميم

7

1.845

.2

التحفيز

6

1.389

.3

وضوح الهدف

6

1.895

.4

الممكية

6

1.867

.5

الرغبة في التغيير

5

1.291

.6

العمل الجماعي

6

1.823

.7

االحترام والتقدير

6

1793

.8

التمكين اإلداري بشكل عام

42

1.951

.9

االلتزام التنظيمي

21

1.888

.10

معا
جميع فقرات االستبانة ً

62

1.972

وكمالا ىالو واضالف مالن النتالا ج الموضالحة فالي الجالدول السالابق أن قيمالة معامالل ألفالا كرونبالاخ
كانت مرتفعة لكل محور من محاور االستبانة ،حيث تتراوح بين ( ،)0.910 ،1.291كذلك كانت

قيمالة معامالل ألفالا" معامالل الثبالات" لجميالع فقالرات االسالتبانة ( ،)0.972وىالذا يعنالى أن معامالل الثبالات

مرتفع.

ب .طريقة التجزئة النصفية (:)Split Half Method
حيالث تالم تجز الة فقالرات االختبالار إلالى جالز ين (األسال مة ذات األرقالام الفرديالة ،واألسال مة ذات
األرقام الزوجية) ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات األس مة الفردية ودرجات األسال مة الزوجيالة

وبعد ذلك تم تصحيف معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان – براون (:)Spearman-Brown
معامالل االرتبالاط المعالدل

حيالث ( )rمعامالل االرتبالاط بالين درجالات األسال مة الفرديالة

ودرجات األس مة الزوجية ،وتم الحصول عمى النتا ج الموضحة في الجدول التالي.
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جدول رقم ( :)4.14طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
الفقرات

معامل االرتباط
قبل التعديل

معامل االرتباط بعد

معامل جتمان

.5

التعميم

7

1.718

1.835

1.829

.2

التحفيز

6

1.282

1.441

1.391

.3

وضوح اليدف

6

1.825

1.912

1.895

.4

الممكية

6

1757

1.835

1.833

.5

الرابة في التغيير

5

1.227

1.371

1.314

.6

العمل الجماعي

6

1.655

1.758

1.739

.7

االحترام والتقدير

6

1.739

1.851

1.827

.8

التمكين اإلداري بشكل عام

42

1.769

1.819

1.819

.9

االلتزام التنظيمي

21

1.749

1.856

1.854

.51

معا
جميع فقرات االستبانة ً

62

1.699

1.812

1815

الفقرة

م

عدد

التعديل

لمتجزئة النصفية

وكما تشير النتا ج الموضحة في الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط المعدل (سبيرمان

– براون) ( )Spearman-Brownمرتفع ودال إحصا ياً.

وبذلك تم التأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يدل عمى صحة االستبانة وصالحيتيا

لتحميل النتا ج واختبار صحة الفرضيات ،وبذلك تكون االستبانة في صورتيا النيا ية كما ىي في

الممحق رقم ) (1قابمة لمتوزيع.
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 5انفصم اخلامص

حتهيم انبياناث واختبار ومناقشت
فرضياث انبحث

مقدمة

 5.1أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة البحث وفق الخصائص والسمات الشخصية
 5.2ثانياً :نتائج تحميل محاور البحث

 5.3ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات البحث

مقدمة:
قامت الباحثة في ىذا الفصل باستعراض كامل لتحميل البيانات واختبار فرضيات البحث ،وذلالك مالن

خالالالل تحميالالل اإلجابالالات عالالن أس ال مة البحالالث والوقالالوف عمالالى أبالالرز النتالالا ج التالالي تالالم التوصالالل إلييالالا مالالن
خالالالل تحميالالل فقراتيالالا ،وذلالالك باسالالتخدام األسالالاليب اإلحصالالا ية الوصالالفية واالسالالتداللية ،كمالالا تالالم مناقشالالة

النتا ج والتعميق عمييا.

 5.1أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة البحث وفق الخصائص والسمات الشخصية
جدول رقم ( :)5.1توزيع أفراد عينة البحث حسب البيانات الشخصية

المتغير
الجنس

الفئة
ذكس
انثً

اإلجمالي
أللهن25سنت
هن25ألللهن35سنت
العمر
هن35ألللهن45سنت
45سنتفؤكثس
اإلجمالي
أعصب
هخصوج
الحالة االجتماعية
أخسي 
اإلجمالي
هدَس
هساعدهدَس
هنسكهشسوع
المسمى الوظيفي
هساعدهنسكهشسوع
إدازٌحنفُرٌ
أخسي
اإلجمالي
ثانىَتعاهت
دبلىم
المؤهل العممي
بكالىزَىض
دزاساثعلُا
اإلجمالي
أللهن5سنىاث
هن5ألللهن01سنىاث
سنوات الخبرة
هن01ألللهن05سنت
05سنتفؤكثس
اإلجمالي

العدد
72
50
122
8
83
28
3
122
40
76
5
122
7
9
45
23
16
22
122
1
8
80
33
233
32
59
20
01
233

النسبة
59
 41
100.0
 6.6
68.0
23.0
 2.5
100.0
33.6
62.3
 4.0
100.0
 5.7
 7.4
36.9
18.9
13.1
18
100.0
0.8
 6.6
65.6
27
21101
26.2
48.4
07.2
8.2
21101
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يتضف من خالالل الجالدول السالابق وصالف إحصالا ي دقيالق لمبيانالات الشخصالية المتعمقالة بالأفراد

عينة البحث كما يمي:
الجنس:

تشير النتا ج الموضحة بالجدول السابق أن ما نسبتو ( )%59من العينة يتكون من الذكور،

وأن ( )%.45من األناث.

وتعالالزو الباحثالالة التقالالارب بالالين نسالالبة الالالذكور واإلنالالاث إلالالى انتشالالار ثقافالالة (الجنالالدر) والمسالالاواة فالالي

فرص العمل بين الذكور واإلناث في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
العمر:

تشير النتا ج الموضحة بالجدول أن  %68من أفراد العينة أعمارىم تتراوح بين  25إلى 35

س الالنة وى الالي الف الالة العمري الالة الت الالي تتناس الالب م الالع طبيع الالة العم الالل ف الالي المؤسس الالات الدولي الالة ،ف الالي ح الالين أن
 %23.1من أفراد العينة تتراوح أعمالارىم بالين  35إلالى  45سالنة ،وبنسالبة  %2.5جالاء األفالراد الالذين

أعمارىم تزيد عن  45سنة ،في حين أن النسبة الباقية والتي بمغت  %6.6وكانت لأفراد الذين تقل
أعمارىم عن 25سنة.

وتعالالزو الباحثالالة ذلالالك إلالالى إيمالالان المؤسسالالات الدوليالالة بطاقالالات وقالالدرات الشالالباب كعنصالالر بشالالري

فعالالال فالالي المجتمالالع ،والالالى طبيعالالة العمالالل الميالالداني فالالي المؤسسالالات الدوليالالة وخصوص الاً اإلااثيالالة منيالالا
والتي تتطمب قدرات شبابية سواء جسدية أو نفسية لمتعامل مع حاالت الطوارئ واالستجابة السريعة.

الحالة االجتماعية:
تشالالير النتالالا ج الموضالالحة بالجالالدول أن  %62.3مالالن األفالراد المتالالزوجين ،بينمالالا  %33.6كالالانوا

اير متزوجين ،واألفراد بنسبة  %4.5حالتيم االجتماعية تختمف.

وتعزو الباحثة ذلك إلى ارتفاع رواتب الموظفين العاممين في المؤسسالات الدوليالة األمالر الالذي

يؤىميم لمزواج واالستقرار العا مي.
المسمى الوظيفي:

تشالير النتالالا ج الموضالالحة بالجالالدول إلالالى أن النسالالبة االكبالر كانالالت لصالالالف الالالذين يعممالالون تحالالت
مسالمى (منسالق مشالالروع) وكالان ذلالك بنسالالبة  %36.9ثالم جالالاء بعالد ذلالك بنسالالبة  %58.9األفالراد الالالذين
يعممون تحت مسالمى (مسالاعد منسالق مشالروع) ،ويمالييم عمالى الترتيالب الالذين يعممالون بمسالمى (أخالرى)

بنسالالبة  ،%58ثالالم الالالذين يعممالالون بمسالالمى (إداري تنفيالالذي) بنسالالبة  ،%53.5ومالالن ثالالم الالالذين يعممالالون
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بمسالالمى (مسالالاعد مالالدير) بنسالالبة  ،%7.4والنسالالبة المتبقيالالة التالالي بمغالالت  %5.7شالالممت األف الراد الالالذين

يعممون بمسمى (مدير).

وتعزو الباحثة ذلك لطبيعة أنشطة المؤسسات الدولية العاممة فالي قطالاع االزة القا مالة بالدرجالة

األولالالى عم الالى تنفي الالذ المش الالاريع األم الالر الالالذي يحت الالاج إل الالى أكب الالر ع الالدد مالالن منس الالقي المش الالاريع أكث الالر م الالن

المسميات الوظيفية األخرى.
المؤهل العممي:

نالحظ ان  %65.6من أفراد العينة ىم من حممة درجالة البكالالوريوس وىالي النسالبة األعمالى،

بينما  %27من حممة الدرجات العميا ،في حين أن  %6.6مالن حممالة درجالة الالدبموم ،والنسالبة الباقيالة
التي بمغت  %1.8بواقع فرد واحد كان يحمل درجة الثانوية العامة.
وتعزو الباحثة ذلك الرتفاع نسبة حممة شيادات البكالوريوس في المجتمالع الفمسالطيني ،حيالث

تعتبر ىي النسبة السا دة في المجتمع.
سنوات الخبرة:

نالحظ من خالل الجدول ان  %48.4من أفراد العينة تتراوح سنوات خدمتيم ما بين  5إلالى

 51سنوات ،في حين ان  %26.2من أفراد العينة كانت سنوات خدمتيم تقالل عالن  5سالنوات ،بينمالا
 %8.2من أفراد العينة تزيد سنوات خدمتيم عالن  55عالام ،والنسالبة المتبقيالة بمغالت  %57.2وكانالت

لأفراد الذين تتراوح سنوات خدمتيم من  51إلى  55سنة.

وتعالالزو الباحثالالة ذلالالك لطبيعالالة المشالالاريع الدوليالالة التالالي تحتالالاج إلالالى ك الوادر خبي الرة ومؤىمالالة ليالالذا
المجال حيث تضع المؤسسات الدولية سنوات الخبرة كشرط لمعمل فييا.

 5.2ثانياً :نتائج تحميل محاور الدراسة:
في تحميل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار اإلشالارة ( ،)Sign Testوتكالون الفقالرة إيجابيالة
بمعنالى أن أفالراد العينالالة يوافقالون عمالالى محتواىالالا إذا كالان قيمالالة ( )sig≤0.05والالالوزن النسالبي أكبالالر مالالن

 ،%63.7وتكال الالون الفق ال الرة سال الالمبية بمعنال الالى أن أف ال الراد العينال الالة ال يوافقال الالون عمال الالى محتواىال الالا إذا كال الالان قيمال الالة
( ،)sig≥0.05وفيما يمي تحميل فق ارت الدراسة.
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نتائج التحميل ألبعاد التمكين اإلداري:
.1نتائج التحميل لبعد التعميم
فيما يمي عرض ألىم المقاييس اإلحصا ية ،لفقرات بعد "التعميم" الذي يتكون من ( )7فقرات
استجاب ليا أفراد العينة وفق مقياس ليكرت السباعي.
جدول رقم ( :)5.2نتائج تحميل فقرات بعد التعميم
م
1
2
3

المتوسط االنحراف

الفقرة
يعتبر التعميم المستمر أولوية عالية لكل الموظفين
تشجع المنظمة الموظفين عمى التعمم والتطور
تبحالث المنظمالالة بجالالد ونشالالاط عالالن المعرفالالة التالالي تالالؤدي
إلى تحسين العمل

4

يالالتم تسالالييل التعمالاليم بواسالالطة أنظمالالة وب الرامج حاسالالوبية
فعالة

6

تتعال ال الالدد فال ال الالرص التطال ال الالوير وتنميال ال الالة المسال ال الالار الال ال الالوظيفي
لمموظفين في المنظمة

5

7

تق ال الالدم المنظم ال الالة تس ال الالييالت لمموظ ال الالف لممش ال الالاركة ف ال الالي
المؤتمرات والندوات

يسال الالتفيد الموظفال الالون مال الالن معال الالارفيم وقال الالدراتيم فال الالي حال الالل
مشكالت العمل

فقرات البعد ككل

الوزن

مستوى

الرتبة

النسبي%

الداللة

الحسابي

المعياري

1.111

5

6.19

1.86

88.4

3

6.07

1.99

86.7

1.111

6.06

1.94

86.6

1.111

4

5.60

5.18

81

1.111

7

5.68

5.29

83.7

1.111

5

5.66

5.25

81.9

1.111

6

6.10

5.15

87.5

1.111

2

5.91

1.76

84.3

1.111

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

تم استخدام اختبار اإلشارة لمعينة الواحدة ( )Sign Testوالنتا ج في الجدول السابق توضالف
المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة في المحور حسب ما يمي:
 الفقرة رقم ( )5والتي تنص عمى " يعتبر التعميم المستمر أولوية عالية لكل الموظفين" جاءت
فالالي الترتيالالب األول حيالالث يبمالالغ الالالوزن النسالالبي  %88.4ومسالالتوى الداللالالة  1.111وىالالي أقالالل مالالن
 1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة متوسطة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 الفقرة رقم ( )7والتي تنص عمى" يسيتفيد الموظفيون مين معيارفهم وقيدراتهم فيي حيل مشيكالت

العمل " جاءت في لترتيالب الثالاني حيالث يبمالغ الالوزن النسالبي  %87.5ومسالتوى الداللالة 1.111
وىي أقل مالن  1.15ممالا يالدل عمالى وجالود درجالة موافقالة مرتفعالة متوسالطة مالن أفالراد العينالة عمالى

ىذه الفقرة.
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 وفي المراتب األخيرة نجد الفقرة رقم ( )4والتي تنص عمالى" يتم تسهيل التعمييم بواسيطة أنظمية
وبرامج حاسوبية فعالة" حيث يبمغ الوزن النسبي  %81ومستوى الداللة  1.111وىي أقل من

 1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة متوسطة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وبشالالكل عالالام يالحالالظ أن بعالالد "التعميييم" بمالالغ الالالوزن النسالالبي لالالو  %84.3وكانالالت قيمالالة المتوسالالط
الحسالالابي ذات داللالالة إحصالالا ية عنالالد مسالالتوى  %5ممالالا يعنالالي أن أف الراد العينالالة يوافقالالون بدرجالالة مرتفعالالة
متوسطة عمى أىمية بعد التعميم في عممية التمكين اإلداري.
.2نتائج التحميل لبعد التحفيز
فيمالالا يمالالي عالالرض ألىالالم المقالالاييس اإلحصالالا ية ،لفق الرات بعالالد "التحفيييز" الالالذي يتكالالون مالالن ()6
فقرات استجاب ليا أفراد العينة وفق مقياس ليكرت السباعي .
جدول رقم ( :)5.3نتائج تحميل فقرات بعد التحفيز
م

الفقرة

5

يقوم رؤسا ي بتحفيزي عمى تحمل مس وليات أكبر

2
3
4
5
6

نظام الحوافز المعمول بو يحقق العدالة لمجميع.
يعد تقدير إدارة المنظمة لجيودي في العمل حالاف از
حقيقياً لمزيد من اإلنجاز.
تعتمد المنظمة معيار الكفاءة في نظام الترقيات
ينجز المرؤوسون أعماليم بشكل جيد.
يتناس الالب ال ارت الالب ال الالذي أتقاض الالاه م الالع الجي الالود الت الالي
أبذليا في العمل.

فقرات البعد ككل

المتوسط

مستوى

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي%

الداللة

6.12

1.96

86

1.111

2

5.26

5.42

75.5

1.111

5

5.79

5.22

82.7

1.111

4

5.24

5.53

74.9

1.111

6

5.91

5.17

84.3

1.111

3

6.15

4.75

86.4

1.111

5

5.75

5.52

85.6

1.111

الرتبة

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

تم استخدام اختبار اإلشارة لمعينة الواحدة ( )Sign Testوالنتا ج في الجدول السابق توضالف

المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة في المحور حسب ما يمي:

 الفقرة رقم ( )6والتي تنص عمى " يتناسب الراتيب اليذي أتقاضياع ميع الجهيود التيي أبيذلها فيي

العمل " جاءت في الترتيالب األول حيالث يبمالغ الالوزن النسالبي  %86.4ومسالتوى الداللالة 1.111
وىي أقل مالن  1.15ممالا يالدل عمالى وجالود درجالة موافقالة مرتفعالة متوسالطة مالن أفالراد العينالة عمالى
ىذه الفقرة.
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 الفقرة رقم ( )5والتي تنص عمى" يقوم رؤسائي بتحفيزي عمى تحمل مسيئوليات أكبير " جالاءت
فالالي الترتيالالب الثالالاني حيالالث يبمالالغ الالالوزن النسالالبي  %86.1ومسالالتوى الداللالالة  1.111وىالالي أقالالل مالالن
 1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة متوسطة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 وفي المراتب األخيرة نجد الفقرة رقم ( )4والتي تنص عمى" تعتميد المنظمية معييار الكفياءة فيي
نظييام الترقيييات " حيالالث يبمالالغ الالالوزن النسالالبي  %74.9ومسالالتوى الداللالالة  1.111وىالالي أقالالل مالالن
 1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة قميمة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وبشكل عام يالحالظ أن هبعالد "التحفييز" بمالغ الالوزن النسالبي لالو  %85.6وكانالت قيمالة المتوسالط
الحسالالابي ذات داللالالة إحصالالا ية عنالالد مسالالتوى  %5ممالالا يعنالالي أن اف الراد العينالالة يوافقالالون بدرجالالة مرتفعالالة
متوسطة عمى أىمية بعد التحفيز في عممية التمكين اإلداري.

.3نتائج التحميل لبعد وضوح الهدف:
فيما يمي عرض ألىم المقاييس اإلحصا ية ،لفق ارت بعد "وضوح الهدف" الذي يتكون من()6
فقرات استجاب ليا أفراد العينة وفق مقياس ليكرت السباعي.
جدول رقم ( :)5.4نتائج تحميل فقرات بعد وضوح الهدف
م

الفقرة

1

تعتبر أىداف المنظمة واضحة بالنسبة لي

2
3
4
5
6

أع الالرف بوض الالوح الي الالدف م الالن العم الالل ال الالذي
أقوم بو
السياس الالات المتبع الالة ف الالي المنظم الالة واض الالحة
بالنسبة لي
السياس الالات واإلجال الراءات المعم الالول بي الالا ف الالي
المنظمة كافية لتحقيق أىداف المنظمة
لدي إدراك لفمسفة المنظمة ورؤيتيا
أعتق الالد ب الالأن لال الالدى المنظم الالة ثقاف الالة تنظيمي الالة
واضحة

فقرات البعد ككل

المتوسط

مستوى

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي%

الداللة

6.31

1.84

91

1.111

2

6.54

1.82

93.4

1.111

5

6.57

1.97

88.5

1.111

4

5.88

1.97

84

1.111

6

6.21

1.94

88.6

1.111

3

6.14

5.52

86.3

1.111

5

6.58

1.765

88.3

1.111

الرتبة

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

تم استخدام اختبار اإلشارة لمعينة الواحدة ( )Sign Testوالنتا ج في الجدول السابق توضالف

المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة في المحور حسب ما يمي:
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 الفقرة رقم ( )2والتي تنص عمى " أعرف بوضوح الهدف من العمل الذي أقوم بي " جالاءت
في الترتيب األول حيث يبمغ الوزن النسبي  %93.4ومستوى الداللة  1.111وىي أقل من
 1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة جداً من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 الفقرة رقم ( )5والتي تنص عمى" تعتبر أهداف المنظمية واضيحة بالنسيبة ليي " جالاءت فالي
الترتي الالب الث الالاني حي الالث يبم الالغ ال الالوزن النس الالبي  %91ومس الالتوى الدالل الالة  1.111وى الالي أق الالل م الالن
 1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة متوسطة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 وفي المرتبة األخيرة نجد الفقرة رقم ( )4والتي تنص عمالى" السياسيات واإلجيراءات المعميول
بها في المنظمة كافية لتحقيق أهداف المنظمة " حيث يبمغ الوزن النسالبي  %84ومسالتوى

الداللة  1.111وىي أقل من  1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة متوسطة مالن
أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

وبشالالكل عالالام يالحالالظ أن بعالالد وضييوح الهييدف" بمالالغ الالالوزن النسالالبي لالالو  %88.3وكانالالت قيمالالة
المتوسط الحسالابي ذات داللالة إحصالا ية عنالد مسالتوى  %5ممالا يعنالي أن افالراد العينالة يوافقالون بدرجالة

مرتفعة متوسطة عمى أىمية بعد وضوح اليدف في عممية التمكين اإلداري.
 .4نتائج التحميل لبعد الممكية:

فيمالالا يمالالي عالالرض ألىالالم المقالالاييس اإلحصالالا ية ،لفق الرات بعالالد "الممكيييية" الالالذي يتكالالون مالالن ()6
فقرات استجاب ليا أفراد العينة وفق مقياس ليكرت السباعي.
جدول رقم ( :)5.5نتائج تحميل فقرات بعد الممكية
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

 1تسمف اإلدارة لممرؤوسين بالمشاركة في اتخاذ الق اررات

 2يمال ال الالنف الال ال الالر يس الصال ال الالالحيات لممرؤوسال ال الالين ذوي الخب ال ال الرة
والميارة
 3تمنف اإلدارة المرونة الكافية لممرؤوسين إلنجاز عمميم
 4يشجع الر يس مرؤوسيو عمى ممارسة الدور القيادي
 5تثق اإلدارة في قدرتي عمى أداء الميام الموكمة لي

 6توفر لي وظيفتي الفرصة التخاذ الق اررات باستقاللية
فقرات البعد ككل
األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

79

الوزن

الحسابي المعياري النسبي%

مستوى
الداللة

الرتبة

5.55

5.57

78.6

1.111

5

5.67

5.17

85

1.111

4

5.73

5.18

85.6

1.111

2

5.71

5.57

85.4

1.111

3

6.56

1.85

88

1.111

5

5.45

5.25

77.3

1.111

6

5.7

1.865

85.42

1.111

تم استخدام اختبار اإلشارة لمعينة الواحدة ( )Sign Testوالنتا ج في الجدول السابق توضالف

المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة في المحور حسب ما يمي:

 الفقرة رقم ( )5والتي تنص عمالى " تثق اإلدارة في قدرتي عمى أداء المهام الموكمية ليي " جالاءت
في الترتيب األول حيث يبمغ الوزن النسبي  %88ومستوى الداللة  1.111وىي أقالل مالن 1.15

مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة متوسطة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 الفقالرة رقالالم ( )3والتالالي تالالنص عمالالى" تميينح اإلدارة المرونيية الكافييية لممرؤوسييين إلنجيياز عممهييم "
جاءت في الترتيب الثاني حيث يبمالغ الالوزن النسالبي  %85.6ومسالتوى الداللالة  1.111وىالي أقالل
من  1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة متوسطة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 وفالي الم ارتالالب األخيالرة نجالالد الفقالرة رقالالم ( )6والتالالي تالالنص عمالى" تييوفر لييي وظيفتييي الفرصيية التخيياذ
الق اررات باستقاللية " حيث يبمغ الالوزن النسالبي  %77.3ومسالتوى الداللالة  1.111وىالي أقالل مالن
 1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة قميمة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وبشالكل عالام يالحالظ أن بعالد "الممكيية" بمالغ الالوزن النسالبي لالو  %85.4وكانالت قيمالة المتوسالط

الحسالالابي ذات داللالالة إحصالالا ية عنالالد مسالالتوى  %5ممالالا يعنالالي أن أف الراد العينالالة يوافقالالون بدرجالالة مرتفعالالة
متوسطة عمى أىمية بعد الممكية في عممية التمكين اإلداري.
.5نتائج التحميل لبعد الرغبة في التغيير
فيما يمي عرض ألىم المقاييس اإلحصا ية ،لفقرات بعد "الرغبة في التغيير" الذي يتكون من
( )5فقرات استجاب ليا أفراد العينة وفق مقياس ليكرت السباعي.
جدول رقم ( :)5.6نتائج تحميل فقرات بعد الرغبة في التغيير
م

المتوسط االنحراف اليييييييييييوزن مسييتوى

الفقرة

 5أسالالتطيع الوصالالول إلالالى أصالالحاب الق الرار وشالالرح مالالوقفي
بسيولة
 2تيتم اإلدارة بإيجاد وسا ل اتصال فعالة ومتطورة

 3يوجال ال الالد نظال ال الالام معموم ال ال الالات يسال ال الاليل م ال ال الالن عمميال ال الالة ت ال ال الالوفر
المعمومات ألصحاب القرار
 4يتميال ال ال الالز الييكال ال ال الالل التنظيمال ال ال الالي بأنال ال ال الالو ىيكال ال ال الالل مسال ال ال الالطف "
الالمركزية "
 5يتسالالم نظالالام االتصالالاالت فالالي المنظمالالة بالالين المسالالتويات
اإلدارية بالفعالية والسيولة
فقرات البعد ككل

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
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الحسابي المعياري

النسبي %الداللة

الرتبة

5.85

5.19

85

1.111

2

5.84

5.55

83.4

1.111

3

5.81

5.17

82.9

1.111

4

5.46

5.22

78

1.111

5

6.26

5.27

89.4

1.111

5

5.84

5.35

83.4

1.111

تم استخدام اختبار اإلشارة لمعينة الواحدة ( )Sign Testوالنتا ج في الجدول السابق توضالف

المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة في المحور حسب ما يمي:

 الفقرة رقم ( )5والتي تنص عمى " يتسم نظام االتصاالت في المنظمة بين المستويات اإلدارية
بالفعالييية والسييهولة " جالالاءت فالالي الترتيالالب األول حيالالث يبمالالغ ال الوزن النسالالبي  %89.4ومسالالتوى

الداللالالة  1.111وىالالي أقالالل مالالن  1.15ممالالا يالالدل عمالالى وجالالود درجالالة موافقالالة مرتفعالالة متوسالالطة مالالن

أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 الفقرة رقم ( )5والتي تنص عمى" أستطيع الوصول إلى أصحاب القرار وشرح موقفي بسيهولة"
جاءت في الترتيب الثاني حيث يبمغ الوزن النسبي  %85.1ومستوى الداللة  1.111وىي أقل
من  1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة متوسطة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 وفي المراتب األخيرة نجد الفقرة رقم ( )4والتي تنص عمالى" يتميز الهيكل التنظيمي بأني هيكيل
مسطح " الالمركزية "" حيث يبمغ الوزن النسبي  %78ومسالتوى الداللالة  1.111وىالي أقالل مالن
 1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة قميمة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وبشكل عام يالحظ أن بعد "الرغبة في التغيير" بمغ الالوزن النسالبي لالو  %83.4وكانالت قيمالة
المتوسط الحسالابي ذات داللالة إحصالا ية عنالد مسالتوى  %5ممالا يعنالي أن أفالراد العينالة يوافقالون بدرجالة
مرتفعة متوسطة عمى أىمية بعد الرابة في التغيير في عممية التمكين اإلداري.
.6نتائج التحميل لبعد العمل الجماعي
فيما يمي عرض ألىم المقالاييس اإلحصالا ية ،لفقالرات بعالد "العميل الجمياعي" الالذي يتكالون مالن
( )6فقرات استجاب ليا أفراد العينة وفق مقياس ليكرت السباعي.
جدول رقم ( : )5.7نتائج تحميل فقرات بعد العمل الجماعي
م

المتوسط االنحراف اليييييييييييوزن مسييتوى

الفقرة

 5تركز المنظمة عمى األداء الجماعي بدالً من األداء الفردي
 2تتوفر أجواء التعاون بين جماعات العمل داخل المنظمة
 3تسود الثقة بين العاممين في المنظمة

 4تدعم المنظمة تشكيل فرق العمل الذاتية

 5يتم توفير كافة مستمزمات تشجيع العمل الجماعي

 6تحرص المنظمة عمى استقطاب ذوي الخبرات العالية
فقرات البعد ككل
األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
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الحسابي المعياري

النسبي %الداللة

الرتبة

6.56

1.82

88

1.111

5

6.54

1.76

87.7

1.111

2

6.18

5.12

86.9

1.111

3

5.85

5.14

83

1.111

4

5.52

5.58

78.9

1.111

6

5.76

5.55

82.3

1.111

5

5.9

1.74

84.3

1.111

تم استخدام اختبار اإلشارة لمعينة الواحدة ( )Sign Testوالنتا ج في الجدول السابق توضف المتوسط
الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة في المحور حسب ما يمي:
 الفق الرة رقالالم ( )5والتالالي تالالنص عمالالى " تركييز المنظميية عمييى األداء الجميياعي بييدالً ميين األداء
الفردي " جاءت في الترتيب األول حيث يبمغ الوزن النسبي  %88ومستوى الداللة 1.111
وىي أقل من  1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة متوسطة من أفراد العينة عمى
ىذه الفقرة.


الفقرة رقم ( )2والتي تنص عمى" تتوفر أجواء التعاون بين جماعات العمل داخل المنظمة
" جالالاءت فالالي الترتيالالب الثالالاني حيالالث يبمالالغ الالالوزن النسالالبي  %87.7ومسالالتوى الداللالالة 1.111
وىي أقل من  1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة متوسطة من أفراد العينة عمى
ىذه الفقرة.

 وفالالي الم ارتالالب األخي الرة نجالالد الفق الرة رقالالم ( )5والتالالي تالالنص عمالالى" يييتم تييوفير كافيية مسييتمزمات
تشجيع العمل الجماعي " حيث يبمغ الوزن النسبي  %78.9ومستوى الداللالة  1.111وىالي
أقالالل مالالن  1.15ممالالا يالالدل عمالالى وجالالود درجالالة موافقالالة مرتفعالالة قميمالالة مالالن أفالراد العينالالة عمالالى ىالالذه
الفقرة.
وبشكل عام يالحظ أن بعالد "العمل الجمياعي" بمالغ الالوزن النسالبي لالو  % 84.3وكانالت قيمالة
المتوسط الحسالابي ذات داللالة إحصالا ية عنالد مسالتوى  %5ممالا يعنالي أن أفالراد العينالة يوافقالون بدرجالة
مرتفعة متوسطة عمى أىمية بعد العمل الجماعي في عممية التمكين اإلداري.
.7نتائج التحميل لبعد االحترام والتقدير
فيما يمي عرض ألىم المقاييس اإلحصا ية ،لفقرات بعد "االحترام والتقدير" الالذي يتكالون مالن
( )6فقرات استجاب ليا أفراد العينة وفق مقياس ليكرت السباعي.
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جدول رقم ( :)5.8نتائج تحميل فقرات بعد االحترام والتقدير
م

الفقرة

5

يقدر رؤسا ي في العمل الجيود التي أبذليا

2

تخصال ال الالص إدارة المنظمال ال الالة األم ال ال الوال الكافيال ال الالة
لتنفيذ وتطبيق األفكار اإلبداعية الجديدة

3

أشالالعر بتق الالدير واحتال الرام زمال الالي وم الالد ار ي ل الالي

4

تشال الالجع إدارة المنظمال الالة العال الالاممين عمال الالى تبنال الالي

في العمل

أفكار جديدة في العمل وتطبيقيا
5

يشال الالعرني مال الالديري بأىميال الالة وظيفتال الالي ومكانتيال الالا
كجزء حيوي بالنسبة لممنظمة

6

تال ال ال الالوفر لال ال ال الالي المنظمال ال ال الالة اإلحسال ال ال الالاس بال ال ال الالاألمن
واالستقرار
فقرات البعد ككل

المتوسط

مستوى

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي%

الداللة

6.52

1.83

87.4

1.111

2

5.32

5.45

76

1.111

6

6.42

1.84

95.7

1.111

5

5.84

5.55

83.4

1.111

4

6.1

1.99

85.7

1.111

3

5.34

5.65

76.3

1.111

5

5.84

1.835

83.4

1.111

الرتبة

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
تم استخدام اختبار اإلشارة لمعينة الواحدة ( )Sign Testوالنتا ج في الجدول السابق توضالف

المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة في المحور حسب ما يمي:

 الفق الرة رقالالم ( )3والتالالي تالالنص عمالالى " أشييعر بتقييدير واحت يرام زمالئييي ومييدرائي لييي فييي العمييل "
جاءت في الترتيب األول حيث يبمغ الوزن النسبي  %95.7ومستوى الداللة  1.111وىي أقالل

من  1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة جداً من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 الفقرة رقم ( )5والتي تنص عمى" يقيدر رؤسيائي فيي العميل الجهيود التيي أبيذلها " جالاءت فالي

الترتيب الثاني حيث يبمغ الوزن النسبي  %87.4ومستوى الداللة  1.111وىي أقل من 1.15
مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة متوسطة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 وفالالي الم ارتالالب األخيالرة نجالالد الفقالرة رقالالم ( )2والتالالي تالالنص عمالالى" تخصييص إدارة المنظميية األم يوال
الكافيية لتنفييذ وتطبييق األفكييار اإلبداعيية الجدييدة " حيالالث يبمالغ الالوزن النسالبي  %76ومسالالتوى

الداللة  1.111وىي أقل مالن  1.15ممالا يالدل عمالى وجالود درجالة موافقالة مرتفعالة قميمالة مالن أفالراد
العينة عمى ىذه الفقرة.
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وبشكل عالام يالحالظ أن بعالد "االحتيرام والتقيدير" بمالغ الالوزن النسالبي لالو  %83.4وكانالت قيمالة
المتوسط الحسالابي ذات داللالة إحصالا ية عنالد مسالتوى  %5ممالا يعنالي أن أفالراد العينالة يوافقالون بدرجالة
مرتفعة متوسطة عمى أىمية بعد االحترام والتقدير في عممية التمكين اإلداري.

.8نتائج تحميل جميع أبعاد التمكين اإلداري:
فيما يمي عرض ألىم المقاييس اإلحصا ية لمحور "التمكيييين اإلداري " الذي يتكون من ( )7أبعاد.
جدول رقم ( :)5.9نتائج تحميل جميع أبعاد التمكين اإلداري
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي%

الداللة

1

التعميم

5.91

1.76

84.3

1.111

2

2

التحفيز

5.75

5.52

85.6

1.111

6

3

وضوح اليدف

6.58

1.765

88.3

1.111

5

4

الممكية

5.71

1.865

85.4

1.111

7

5

الرابة في التغيير

5.84

5.35

83.4

1.111

4

6

العمل الجماعي

5.91

1.74

84.3

1.111

2

7

االحترام والتقدير

5.84

1.835

83.4

1.111

4

محور التمكين اإلداري

5.88

1.95

83.8

1.111

األبعاد

م

المتوسط

مستوى

الرتبة

يتضف من الجدول السابق أن هبعالد وضالوح اليالدف جالاء فالي الترتيالب األول فالي أبعالاد التمكالين
اإلداري حسالالب آراء أف الراد عينالالة الد ارسالالة تالالاله فالالي المرتبالالة الثانيالالة هبعالالد التعمالاليم والعمالالل الجمالالاعي مع الاً،
بينما جاء في الترتيب األخير هبعد الممكية .

ويالحظ من خالل النتا ج تحميل جميع أبعاد التمكين اإلداري أن مستوى التمكين اإلداري في

المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة مرتفع بدرجة متوسطة وبوزن نسبي ( )83.8وىذا يتفق مع

نتا ج كل الدراسات التي تناولت التمكين اإلداري ماعدا دراسات كل من المبيض والطراونة ))2011

و( Yang et al.(2013والحوري والسعد ( )2010التي كان فييا مستوى التمكين اإلداري متوسطا.
وتفسر الباحثة ارتفاع مستوى التمكين اإلداري في المؤسسالات الدوليالة العاممالة فالي قطالاع االزة
إلى إدراك القيادة اإلداريالة فالي المؤسسالات الدوليالة العاممالة فالي قطالاع االزة ألىميالة التمكالين وتبنالي ىالذا

المبالدأ االداري المعاصالر فالي ظالل التغييالرات المعاصالرة التالي تشاليدىا بي الالة ىالذه المؤسسالات فالي قطالالاع
ازة والتي تستدعي مواكبة ىذه التغيرات بشكل فعال لتحقيق األىداف المرجوة ورفع الكفالاءة وتحقيالق

التميز المؤسسي.
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أما فيما يتعمق بأبعاد التمكين اإلداري وترتيبيا من حيث أىميتيا النسبية بالنسبة لممبحوثين

فقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة العطار ( )2012وعفانة ( )2013والخيري ( )2010والحوري
والسعود ( )2010والبيطار ( )2010وراضي ( )2010و( Zeglet et al.(2014في نتيجة

التحفيز التي احتمت مرتبة متأخرة جداً في ترتيب أبعاد التمكين في الدراسات المذكورة (األخيرة أو

قبل األخيرة) .

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن التحفيز بأشكالو المعنوية والمادية يشكل عنص اًر ميماً وأساسياً من

وجيالالة نظالالر المالالوظفين فالالي تطبيالالق أي فمسالالفة إداريالالة مالالن اإلدارة العميالالا لممؤسسالالات ،وت الرى الباحثالالة أن
ىنالالاك حالالالة عالالدم رضالالا مالالن المالالوظفين العالالاممين فالالي المؤسسالالات الدوليالالة العاممالالة فالالي قطالالاع ا الزة عالالن

طرق وبرامج التحفيز .

وتختمف نتيجة ىذه الدراسة والتي كان فييا بعد التعميم فالي المرتبالة الثانيالة مالع د ارسالة (العطالار
 )2012و (المبيض والطراونة )2011 ،والتي جاء فييما بعد التعميم والتدريب في المرتبة األخيرة.
وتفسالالر الباحثالالة ىالالذا االخالالتالف الخالالتالف عينالالة ومجتمالالع الد ارسالالة فالالي الد ارسالالات المالالذكورة عالالن
مجتمع وعينة الدارسة الحالية حيث تولي المؤسسات الدولية في قطاع ازة بعد التعميم اىتماما كبيال ار

من خالل دا رة إدارة الموارد البشرية بتوفير البرامج التدريبية المختمفة من أجل رفع وقدرات وميارات

العالالاممين فييالالا وصالالقل ميالالا ارتيم سالواء كالالان ذلالالك عالالن طريالالق ورش العمالالل المختمفالالة والالالدورات التدريبيالالة
التي يخضع ليا األفراد خالل فترة عمميم ،أو من خالل المؤتمرات والندوات والسفر الى الخارج.
وتتفال الالق نتيجال الالة ىال الالذه الد ارسال الالات مال الالع د ارسال الالات كال الالل مال الالن العطال الالار ) )2012و(عفانال الالة ()2013
ورض الالي ( )2010وعب الالد المحس الالن ) )2012ف الالي ترتي الالب
والجعب الالري ) )2010والبحيص الالي ( )2014ا
العمل الجماعي وفرق العمل الذي احتل المراتب المتقدمة.

وتفسر الباحثة ذلك الى ارتفالاع وعالي المؤسسالات الدوليالة بأىميالة ودور فالرق العمالل فالي تحقيالق
أىالداف المؤسسالالة ومحاولتيالا الحثيثالالة لتطبيالق مبالالدأ فالرق العمالالل لتحقيالق النتالالا ج اإليجابيالة عمالالى صالالعيد
الفرد والمنظمة كزيادة االنتاجية والفاعمية لممؤسسة و سرعة وانجاز وتحقيق األىداف من خالل روح

الفريق
بينما اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة المبيض والطراونة ( )2011التي جاء فييالا العمالل

الجماعي في المرتبة قبل األخيالرة ،وتعالزو الباحثالة ذلالك الالى اخالتالف مجتمالع وعينالة الد ارسالة الحاليالة،
حيث يتمتع كل مجتمع دراسة بخصوصية وصفات معينة يصعب تعميميا عمى باقي المجتمعات.
تتفالالق نتالالا ج ىالالذه الد ارسالالة مالالع الد ارسالالات السالالابقة فالالي أىميالالة التمكالالين اإلداري راالالم االخالالتالف

الواضف في تفسير الدراسات السابقة ألبعاد التمكين اإلداري.
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.9نتائج التحميل لمحور االلتزام التنظيمي:
فيما يمي عرض ألىالم المقالاييس اإلحصالا ية ،لفقالرات محالور "االلتيزام التنظيميي" الالذي يتكالون

من ( )21فقرة استجاب ليا أفراد العينة وفق مقياس ليكرت السباعي.

جدول رقم ( :)5.10نتائج تحميل فقرات محور "االلتزام التنظيمي"
م

الفقرة

5

أشعر بالفخر واالعتزاز ألنني أعمل في ىذه المنظمة

2
3
4
5
6
7
8
9

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري النسبي%

أعمل بإخالص وأمانة إلدراكي أىمية دوري في تحقيالق أىالداف

المنظمة

أحافظ عمى مستوى األداء بغض النظر عن موقعي الوظيفي
أشعر باالرتياح في بي ة العمل بغض النظر عن الصعوبات
أثق بقدرة المنظمة عمى تجاوز الظروف الصعبة
أنظر لممنظمة عمى أنيا ممك لي
اعتبالالر أن م ازيالالا وظيفيتالالي الحاليالالة ربمالالا ال تتالوافر فالالي المنظمالالات

األخرى

أبحث عن األفكار الجديدة لتطوير إنجازي لأىداف

أشعر باالنتماء لممنظمة واحرص عمى مصالحيا

 51استطيع تحقيق أىدافي من خالل عممي بالمنظمة
 55أبدي تعاونا مع أفراد المنظمة لتحقيق أىدافيا

 52أشعر بأن مشاكل العمل ىي مشاكمي الخاصة

 53ىنالالاك توافالالق بالالين قالاليم المنظمالالة وقيمالالي فالالي العديالالد مالالن قضالالايا
العمل

 54أشعر بان مستقبل المنظمة ىو جزء من مستقبمي
 55افتخر بالمشاريع الناجحة التي تنفذىا المنظمة

 56اعتقد أن صورة مؤسستي في المجتمع المحمي تماثل وجيتى و
تطمعاتي

 57أتمسك بعممي وأرفض تركو كي ال أواجو المتاعب
 58أفضل االستمرار في العمل في المنظمة

 59العوا الد التالي أحصالل عمييالا مالن المنظمالة أحالد أسالباب اسالالتمراري
فييا

 21عممي في المنظمة يال م قدراتي
محور االلتزام التنظيمي ككل
األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
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1.111

تم استخدام اختبار اإلشارة لمعينة الواحدة ( )Sign Testوالنتا ج في الجدول السابق توضالف

المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة في المحور حسب ما يمي:

 الفق الرة رقالالم ( )3والتالالي تالالنص عمالالى "أحييافظ عمييى مسييتوى األداء بغييض النظيير عيين مييوقعي
الييوظيفي" جالالاءت فالالي الترتيالالب األول حيالالث يبمالالغ الالالوزن النسالالبي  % 95.1ومسالالتوى الداللالالة
 1.111وىي أقل من  1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة جداً من أفالراد العينالة
عمى ىذه الفقرة.


الفقرة رقم ( )2والتي تنص عمالى" أعمل بإخالص وأمانة إلدراكي أهميية دوري فيي تحقييق
أهييداف المنظميية " جالالاءت فالالي الترتيالالب الثالالاني حيالالث يبمالالغ الالالوزن النسالالبي  %94.9ومسالالتوى
الداللة  1.111وىي أقل من  1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة جداً من أفراد
العينة عمى ىذه الفقرة.

 وفي المراتب األخيرة نجد الفقرة رقم ( )52والتي تنص عمى" أشعر بيأن مشياكل العميل هيي
مشيياكمي الخاصيية " حيالالث يبمالالغ الالالوزن النسالالبي  %77.9ومسالالتوى الداللالالة  1.111وىالالي أقالالل
من  1.15مما يدل عمى وجود درجة موافقة مرتفعة قميمة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 والفق الرة رقالالم ( )6والتالالي تالالنص عمالالى" أنظيير لممنظميية عمييى أنهييا ممييك لييي" حيالالث يبمالالغ الالالوزن
النسالالبي  %69ومسالالتوى الداللالالة  1.111وىالالي أقالالل مالالن  1.15ممالالا يالالدل عمالالى وجالالود درجالالة
موافقة مرتفعة قميمة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
يتضالالف مالالن خالالالل الجالالدول السالالابق أن متوسالالط الدرجالالة الكميالالة لمحالالور االلت الزام التنظيمالالي لالالدى
الموظفين العاممين في المؤسسات الدولية العاممة فالي قطالاع االزة قالد بمالغ  6.12بالوزن نسالبي ،%86

وىالالذا يعن الالي وج الالود مس الالتوى مرتف الالع بدرج الالة متوس الالطة م الالن االلتالالزام التنظيم الالي عن الالد الم الالوظفين الع الالاممين

المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

وتتفق نتيجة الدراسة في ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاممين في المؤسسات الدولية

العاممة في قطاع ازة مع نتا ج كل الدراسات السابقة التي تناولت االلتزام التنظيمي فيما عدا دراسات
أبو سمك ) )2011و ( Yang et al. (2013التي أظيرت مستوى متوسط من االلتزام التنظيمي
ودراسة حمس ( )2012التي أظيرت نتا جيا وجود مستوى منخفض من االلتزام التنظيمي.

وتعزو الباحثة ذلك إلى اختالف مجتمع البحث وعينتيا عن باقي الدراسات المذكورة حيث
تكونت عينة دراسة أبو سمك ) )2011من موظفي وكالة الغوث وعينة دراسة Yang et al

) (2013من الممرضات وعينة دراسة حمس ( )2152من موظفي بمدية ازة. .
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 5.3ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام معامل ارتباط سالبيرمان حيالث إن التوزيالع ايالر طبيعالي

والبيانال الالات ال معمميال الالة ،حيال الالث إذا كانال الالت قيمال الالة ( )sig≤0.05فيال الالذا يعنال الالي وجال الالود عالقال الالة ذات داللال الالة
إحصالالا ية بالالين محالالورين مالالن محالالاور الد ارسالالة ،واذا كانالالت قيمالالة ( )sig≥0.05فيالالذا يعنالالي عالالدم وجالالود

عالقة ذات داللة إحصا ية.
الفرضية الرئيسة األولى:

توجالالالد عالقال الالة ذات داللالالالة إحصال الالا ية عنالالالد مسال الالتوى دالل الالة ) )α≤0.05بال الالين التمكال الالين اإلداري
وااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
ولقياس العالقة بين متغير التمكالين اإلداري بشالكل عالام ومتغيالر االلتالزام التنظيمالي تالم حسالاب
معامل االرتباط بين المتغيرين وكانت النتا ج كما ىي موضحة بالجدول أدناه:
جدول رقم ( :)5.11اختبار العالقة بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي
المحور
التمكين اإلداري

االلتزام التنظيمي
معامل ارتباط سبيرمان

**1.612

مستوى الداللة ()Sig

1.111

**دالة إحصا ية عند مستوى 1.15

يتض الالف م الالن خ الالالل الج الالدول الس الالابق نتيج الالة اختب الالار العالق الالة ب الالين التمك الالين اإلداري وااللتال الزام

التنظيمالالي لمعالالاممين فالالي المؤسسالالات الدوليالالة العاممالالة فالالي قطالالاع ا الزة ،حيالالث اتضالالف أن قيمالالة معامالالل
االرتبالالاط بمغالالت ( )0.602وتعبالالر عالالن وجالالود عالقالالة طرديالالة قويالالة بالالين المتغي الرين ،كمالالا بمغالالت قيمالالة

مستوى الداللة ( )sig = 0.000وىي أقل من مستوى داللة .1.15

وبناء عميو استنتجت الباحثة وجود عالقة ذات داللة إحصا ية بين التمكين اإلداري وااللتزام

التنظيمي .وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع نتا ج دراسات كل من:

) Amirkabir & Mohammadin, (2014و(Keradmandmn & Chegin, (2013
و( Jafri & Mordai, (2013و( Yangeta, (2013وعبد المحسن ( )2152و westgeest

) (2011و( Ugboro (2010و( Liu et al. (2006في وجود عالقة طردية بين التمكين
اإلداري وااللتزام التنظيمي ،مما يعني أنو كمما زادت عممية التمكين اإلداري لمموظفين زاد التزاميم

التنظيمي وتفسر الباحثة ذلك بإيجابية تطبيق فمسفة التمكين في المؤسسات الدولية ودورىا الفعال
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والميم في خمق االلتزام التنظيمي لدى األفراد بأنواعو الثالثة العاطفي والمعياري والمستمر ،حيث

يعمل إشراك العاممين في اتخاذ الق اررات واعطاءىم ىامش من الحرية ومشاركتيم في المعمومات
عمى تحقيق حالة من الرضا واالنتماء والرابة في االستمرار بالمؤسسة وبذل الجيود اإلضافية من

أجل تحقيق أىداف ىذه المؤسسة وىذا ما يسمى بااللتزام لدى األفراد.

ويتفالرع مالن الفرضالية الر يسالية سالالبع فرضاليات فرعيالالة ،ولمتحقالق مالالن صالحة ىالالذه الفرضاليات تالالم
حس الالاب معام الالل ارتب الالاط س الالبيرمان لقي الالاس العالق الالة ب الالين متغيال الرات الد ارس الالة ،وفيم الالا يم الالي نت الالا ج اختب الالار

الفرضيات الفرعية:

الفرضية الفرعية األولى وتنص عمى:
توجال الالد عالقال الالة ذات داللال الالة إحصال الالا ية عنال الالد مسال الالتوى داللال الالة ) )α≤0.05بال الالين التعمال الاليم وااللت ال الزام

التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

جدول رقم ( :)5.12اختبار العالقة بين التعميم وااللتزام التنظيمي
االلتزام التنظيمي

البعد
التعميم

معامل ارتباط سبيرمان

**1.532

مستوى الداللة ()Sig

1.111

يتضالالف مالالن خالالالل الجالالدول السالالابق أن قيمالالة معامالالل ارتبالالاط سالالبيرمان كانالالت متوسالالطة حيالالث

بمغالالت قيمتي الالا ( )0.532ف الالي حالالين أن قيم الالة الدالل الالة المحس الالوبة بمغالالت ( )sig=0.00وى الالي أق الالل م الالن

مستوى داللة  1.15وبالتالي نستنتج وجود عالقة ذات داللة إحصالا ية بالين التعماليم ومسالتوى االلتالزام
التنظيمي لمعاممين في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
وبناء عمى هذع النتيجة استنتجت الباحثة صحة الفرضية الفرعية األولى التابعة لفرضيية الدراسية

األولى.

الفرضية الفرعية الثانية وتنص عمى:
توج الالد عالق الالة ذات دالل الالة إحص الالا ية عن الالد مس الالتوى دالل الالة ) )α≤0.05ب الالين التحفي الالز وااللتال الزام

التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

جدول رقم ( :)5.13اختبار العالقة بين التحفيز وااللتزام التنظيمي
البعد
التحفيز

االلتزام التنظيمي
معامل ارتباط سبيرمان

**0.307

مستوى الداللة ()Sig

0.01
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يتضالالف مالالن خالالالل الجالالدول السالالابق أن قيمالالة معامالالل ارتبالالاط سالالبيرمان كانالالت منخفضالالة حيالالث

بمغالالت قيمتي الالا ( )0.307ف الالي حالالين أن قيم الالة الدالل الالة المحس الالوبة بمغالالت ( )sig=0.00وى الالي أق الالل م الالن
مستوى داللة  1.15وبالتالي نستنتج وجود عالقة ذات داللة إحصا ية بين التحفيز ومستوى االلتزام

التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

وبناء عمى هذع النتيجة استنتجت الباحثة صحة الفرضية الفرعية الثانية التابعة لفرضيية الدراسية

األولى.

الفرضية الفرعية الثالثة وتنص عمى:
توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللالة ) )α≤0.05بالينوضالوح اليالدف وااللتالزام
التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
جدول رقم ( )5.14اختبار العالقة بين وضوح الهدف وااللتزام التنظيمي
االلتزام التنظيمي

البعد
وضوح اليدف

معامل ارتباط سبيرمان

**1.485

مستوى الداللة ()Sig

1.111

يتضالالف مالالن خالالالل الجالالدول السالالابق أن قيمالالة معامالالل ارتبالالاط سالالبيرمان كانالالت منخفضالالة حيالالث
بمغالالت قيمتيالالا ( )0.481فالالي حالالين أن قيمالالة الداللالالة المحسالالوبة بمغالالت ( )sig=0.000وىالالي أقالالل مالالن

مستوى داللة  1.15وبالتالي نستنتج وجود عالقة ذات داللة إحصا ية بين وضالوح اليالدف ومسالتوى

االلتزام التنظيمي لمعاممين في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

وبناء عمى هذع النتيجة استنتجت الباحثة صحة الفرضية الفرعية الثالثة التابعة لفرضيية الدراسية

األولى.

الفرضية الفرعية الرابعة وتنص عمى:
توجال الالد عالقال الالة ذات داللال الالة إحصال الالا ية عنال الالد مسال الالتوى داللال الالة ) )α≤0.05بال الالينالممكيال الالة وااللت ال الزام

التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

جدول رقم ( )5.15اختبار العالقة بين الممكية وااللتزام التنظيمي
البعد
الممكية

االلتزام التنظيمي
معامل ارتباط سبيرمان

**0.537

مستوى الداللة ()Sig

0.000
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يتضالالف مالالن خالالالل الجالالدول السالالابق أن قيمالالة معامالالل ارتبالالاط سالالبيرمان كانالالت متوسالالطة حيالالث

بمغالالت قيمتيالالا ( )0.537فالالي حالالين أن قيمالالة الداللالالة المحسالالوبة بمغالالت ( )sig=0.000وىالالي أقالالل مالالن
مستوى داللة  1.15وبالتالي نستنتج وجود عالقة ذات داللة إحصا ية بين الممكية ومسالتوى االلتالزام

التنظيمي لمعاممين المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

وبنالالاء عمالالى ىالالذه النتيجالالة اسالالتنتجت الباحثالالة صالالحة الفرضالالية الفرعيالالة الرابعالالة التابعالالة لفرضالالية
الدراسة األولى.
وتتفق نتيجة الدراسة في وجود عالقالة طرديالة بالين الممكيالة وااللتالزام التنظيمالي مالع د ارسالة عبالد
المحسن ( )2152التي أظيرت وجود عالقة بين االستقاللية وحرية التصرف مع االلتزام التنظيمي،
وتفسر الباحثة ذلك بإعطاء المؤسسات الدولية العاممة األفراد العاممين بيا الفرصة في اتخاذ

الق اررات من خالل إتاحة الحرية ليم واشراكيم في عممية اتخالاذ القالرار ممالا يولالد شالعور الفالرد بأىميتالو
نوعا من االنتمالاء والرابالة فالي البقالاء
كونو جزء ميم في المنظمة ويشارك في تحقيق أىدافيا ،فيخمق ً
في المنظمة ويرفع نسبة االلتزام لتنظيمي لديو.
الفرضية الفرعية الخامسة وتنص عمى:
توجالالد عالقالالة ذات داللالالة إحصالالا ية عنالالد مسالالتوى داللالالة ) )α≤0.05بالالين الرابالالة فالالي التغييالالر

وااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

جدول رقم ( )5.16اختبار العالقة بين الرغبة في التغيير وااللتزام التنظيمي
االلتزام التنظيمي

البعد
الرغبة في التغيير

معامل ارتباط سبيرمان

**0.483

مستوى الداللة ()Sig

0.000

يتضالالف مالالن خالالالل الجالالدول السالالابق أن قيمالالة معامالالل ارتبالالاط سالالبيرمان كانالالت متوسالالطة حيالالث

بمغالالت قيمتي الالا ( )1.483ف الالي حالالين أن قيم الالة الدالل الالة المحس الالوبة بمغالالت ( )sig=0.00وى الالي أق الالل م الالن

مسالالتوى داللالالة  1.15وبالتالالالي نسالالتنتج وجالالود عالقالالة ذات داللالالة إحصالالا ية بالالين الرابالالة فالالي التغييالالر
ومستوى االلتزام التنظيمي لمعاممين المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
وبنالاء عمالى ىالذه النتيجالالة اسالتنتجت الباحثالة صالحة الفرضالالية الفرعيالة الخامسالة التابعالة لفرضالالية
الدراسة األولى.
تتفالق نتيجالة الفرضالية مالع نتيجالة د ارسالة كالل مالن ( Yang et al. (2013و Liu et al.

) (2006التي أظيالرت وجالود عالقالة بالين المعمومالات ومشالاركتيا بالااللتزام التنظيمالي ،وطبقالاً لتعريالف
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 STIRRفإن الرابة في التغيير تشمل أيضاً تغير طرق االتصال وتدفق المعمومات بين المستويات
اإلداري الالة و تفس الالر الباحث الالة ذل الالك ب الالأن المؤسس الالات الدولي الالة العامم الالة ف الالي قط الالاع اال الزة تس الالمف بمش الالاركة

المعمومالالات وتالالدفقيا بالالين المسالالتويات اإلداريالالة مالالن أجالالل إعطالالاءىم فرصالالة باتخالالاذ الق ال اررات الصالالا بة،
ويعزى أيضاً لرابة القادة والعاممين في مواكبة التطورات الحاصمة في بي الة العمالل مالن خالالل إظيالار
رابالالة حقيقالالة بالالالتغير مالالع تعززييالالا بالالإجراءات فعميالالة لتمكالالين العالالاممين فالرابالالة ايالالر كافيالالة مالالا لالالم تعالالزز
بإجراءات تطبيقية في المؤسسة .
الفرضية الفرعية السادسة وتنص عمى:
توج الالد عالق الالة ذات دالل الالة إحص الالا ية عن الالد مس الالتوى دالل الالة ) )α≤0.05ب الالين العم الالل الجم الالاعي
وااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
جدول رقم ( )5.17اختبار العالقة بين العمل الجماعي وااللتزام التنظيمي
البعد
العمل الجماعي

االلتزام التنظيمي
معامل ارتباط سبيرمان

**0.488

مستوى الداللة ()Sig

0.000

يتضف من خالل الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط سبيرمان كانت منخفضالة جالداً حيالث

بمغالالت قيمتيالالا ( )0.488فالالي حالالين أن قيمالالة الداللالالة المحسالالوبة بمغالالت ( )sig=0.000وىالالي أقالالل مالالن

مس الالتوى دالل الالة  1.15وبالت الالالي نس الالتنتج وج الالود عالقالالالة ذات دالل الالة إحص الالا ية ب الالين العم الالل الجمال الالاعي
ومستوى االلتزام التنظيمي لمعاممين في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة

وبنالاء عمالالى ىالالذه النتيجالالة اسالالتنتجت الباحثالالة صالحة الفرضالالية الفرعيالالة السادسالالة التابعالالة لفرضالالية

الدراسة األولى.

وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة عبد المحسن ( )2153التي أظيرت وجود عالقالة

طردية بين بناء فرق العمل وااللتزام التنظيمي.

وتفسر الباحثة ذلك بتبني المؤسسات الدولية لمبدأ فرق العمل وايمانيا بفوا ده اإليجابية عمالى
صعيد المؤسسة حيث يؤدي إلى خمق نوع من الوالء واالنتماء إلالى فالرق العمالل واظيالار وبالذل المزيالد

من الجيود اإلضافية من أجل تحقيق األىداف المرجوة مما يولالد شالعو اًر إيجابيالاً حيالال المنظمالة التالي

يعمل فييا الفرد مع شعوره المستمر بالرابة والبقاء فييا عمى المدى البعيد.
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الفرضية الفرعية السابعة وتنص عمى:
توج الالد عالق الالة ذات دالل الالة إحص الالا ية عن الالد مس الالتوى دالل الالة ) )α≤0.05ب الالين االحتال الرام والتق الالدير

وااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

جدول رقم ( )5.18اختبار العالقة بين االحترام والتقدير وااللتزام التنظيمي
البعد
االحترام والتقدير

االلتزام التنظيمي
معامل ارتباط سبيرمان

**0.495

مستوى الداللة ()Sig

0.000

يتضالالف مالالن خالالالل الجالالدول السالالابق أن قيمالالة معامالالل ارتبالالاط سالالبيرمان كانالالت متوسالالطة حيالالث

بمغالالت قيمتيالالا ( )1.495فالالي حالالين أن قيمالالة الداللالالة المحسالالوبة بمغالالت ( )sig=0.000وىالالي أقالالل مالالن
مس الالتوى دالل الالة  1.15وبالت الالالي نس الالتنتج وج الالود عالق الالة ذات دالل الالة إحص الالا ية ب الالين االحتال الرام والتق الالدير
ومستوى االلتزام التنظيمي لمعاممين في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.

وبنالالاء عمالالى ىالالذه النتيجالالة اسالالتنتجت الباحثالالة صالالحة الفرضالالية الفرعيالالة السالالابعة التابعالالة لفرضالالية
الدراسة األولى.
الفرضية الرئيسة الثانية:
توجالد فالروق ذات داللالة إحصالا ية عنالد مسالتوى داللالة ( )α≤0.05حالول اسالتجابة أفالراد عينالة

البح الالث لمتمك الالين اإلداري يع الالزى إل الالى المتغيال الرات الديموارافي الالة (الج الالنس ،العم الالر ،الحال الالة االجتماعي الالة،
المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،سنوات الخبرة)
والختبار صحة ىذه الفرضية تم استخدام اختبار (مان وتني) في حاالت العينتين المستقمتين
الختبالالار الفالالروق التالالي تعالالزى لمتغيالالر الجالالنس ،بينمالالا تالالم اسالالتخدام اختبالالار (كروسالالكال واالس) الختبالالار

الفروق التي تعزى لممتغيالرات األخالرى ،وفيمالا يمالي اختبالار الفرضالية الثانيالة وفقالاً لممتغيالرات الشخصالية

كل عمى حدة.

أوالً :بالنسبة لمتغير الجنس
تالالم اسالالتخدام اختبالالار مالالان وتنالالي لمعرفالالة مالالا إذا كالالان ىنالالاك فالالروق ذات داللالالة إحصالالا ية بالالين

متوسال الالطات اسالالالتجابات المبحالالالوثين ،وىال الالو اختبال الالار ايال الالر معمم الالي لمقارنال الالة متوسال الالطي مجمالالالوعتين مال الالن
البيانات.
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جدول رقم ()5.19

نتائج اختبار مان وتني لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس
قيمة االختبار

مستوى الداللةsig

األبعاد

م
5

التعميم

-5.253

1.225

2

التحفيز

-5.191

1.276

3

وضوح اليدف

-5.382

1.567

4

الممكية

-5.424

**1.149

5

الرابة في التغيير

-5.424

1.555

6

العمل الجماعي

-5.622

1.515

7

االحترام والتقدير

-2.547

**1.132

محور التمكين اإلداري

-5.783

1.75

يوضالالف الجالالدول السالالابق أنالالو باسالالتخدام اختبالالار مالالان وتنالالي تبالالين أن القيمالالة االحتماليالالة ()sig

لمح الالور التمكال الالين اإلداري كال الالامالً أكب الالر مال الالن  1.15ممال الالا ي الالدل عم الالى انال الالو ال يوج الالد فال الالروق ذات داللالالالة
إحصا ية حالول التمكالين اإلداري تعالزى لمتغيالر الجالنس ،بينمالا فالي أبعالاد التمكالين اإلداري كانالت أبعالاد

التمك الالين اإلداري اي الالر دال الالو إحص الالا ياً وال توج الالد ف الالروق ف الالي اس الالتجابات المبح الالوثين فيم الالا ع الالدا بع الالدي

(الممكية ،االحترام والتقدير) والتي كانت فييما قيمة ( )sigأقل من مسالتوى الداللالة  1.15ممالا يعنالي
وجود فروق في استجابات المبحوثين والجدول التالي يوضف الفروق.
جدول رقم ()5.20

متوسطات رتب الفرضية الثانية الستجابات المبحوثين لمدراسة حسب متغير الجنس
م

األبعاد

ذكر

أنثى

5

التعميم

64.72

56.86

2

التحفيز

64.41

57.33

3

وضوح اليدف

65.57

56.22

4

الممكية

66.74

53.96

5

الرابة في التغيير

65.28

56.16

6

العمل الجماعي

65.85

55.31

7

االحترام والتقدير

67.21

53.29

محور التمكين اإلداري

66.26

54.65

يبالالين الجالالدول السالالابق متوسالالطات الرتالالب إلجابالالات المبحالالوثين حالالول محالالور التمكالالين اإلداري

بأبعالالاده السالالبعة تعالالزى إلالالى الجالالنس ،ومالالن خالالالل النتالالا ج تبالالين أن متوسالالط الرتبالالة لمالالذكور فالالي بعالالدي
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(الممكيييية ،االحتيييرام والتقيييدير) أكب الالر م الالن متوس الالط الرتب الالة لإلن الالاث وى الالذا يعن الالي أن ىن الالاك ف الالروق ف الالي
استجابات المبحوثين حول بعدي (الممكية ،االحترام والتقدير) لصالف الذكور.

تتفق ىذه الدارسة في عدم وجود فروق تعزى لمتغير التمكين اإلداري مالع نتالا ج د ارسالات كالل

من عفانة ( )2153والجعبالري ( )2151والمباليض والطراونالة ( )2155الحمالودي والسالعود ()2151
البيطار (.)2154

وتختم الالف م الالع نتيج الالة البحيص الالي ( )2154الت الالي أظي الالرت فروقال الاً لص الالالف ال الالذكور ف الالي متغي الالر

التمكين اإلداري.

وتفسالر الباحثالالة ذلالك الخالالتالف مجتمالع الد ارسالالة حيالث تتميالالز المؤسسالات الدوليالالة بارتفالاع نسالالبة

اإلنالالاث العالالاممين فييالالا مقارنالالة مالالع عينالالة البحيصالالي والتالالي يغمالالب عمييالالا طالالابع الالالذكور ،ونظ ال ار لتبنالالي
المؤسسالالات الدوليالالة لمبالالدأ المسالالاواة بالالين الجنسالالين تحظالالى اإلنالالاث بمسالالتوي التمكالالين المطمالالوب وتشالالارك

فالالي صالالنع القالرار ويالالتم تقالالدير واحتالرام الجيالالود المقدمالالة مالالن قالالبمين خالفًالا لعينالالة البحيصالالي والتالالي يغمالالب
عنصر الذكور في عدد العاممين فييا ،والختالف أبعاد الباحثة عن أبعاد دراسة البحيصي.
وتختمف مع نتيجة البيطار ( )2154في أبعاد التمكين اإلداري حيث كانالت الفالروق فالي ىالذه

الدراسة في بعدي (الممكية واالحترام والتقدير) بينما كانت في دراسة البيطالار ( )2154لبعالد التحفيالز
ولصالف الذكور في كال الدراستين.
ثانياً :بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية:
تم استخدام اختبار كروسكال– واالس لمعرفة ما إذا كانت ىنالاك فالروق ذات داللالة إحصالا ية

بالالين متوسالالطات اسالالتجابات المبحالالوثين ،وىالالو اختبالالار ايالالر معممالالي يصالالمف لمقارنالالة ثالالالث مجموعالالات
فأكثر من البيانات.
جدول رقم ()5.21

نتائج اختبار كروسكال– واالس لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
قيمة االختبار

مستوى الداللةsig

األبعاد

م
5

التعميم

1.487

1.814

2

التحفيز

1.814

1.669

3

وضوح اليدف

5.145

1.593

4

الممكية

5.198

1.578

5

الرابة في التغيير

5.498

1.473

6

العمل الجماعي

1.317

1.858

7

االحترام والتقدير

2.368

1.316

محور التمكين اإلداري

0.536

0.765
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يوضالالف الجالالدول السالالابق أنالالو باسالالتخدام اختبالالار كروسالالكال– واالس تبالالين أن القيمالالة االحتماليالالة

لممحور كانت أكبر من  1.15مما يدل عمى أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول التمكين اإلداري تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
ثالثاً :بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة:
تم استخدام اختبار كروسكال– واالس لمعرفة ما إذا كانت ىنالاك فالروق ذات داللالة إحصالا ية

بالالين متوسالالطات اسالالتجابات المبحالالوثين ،وىالالو اختبالالار ايالالر معممالالي يصالالمف لمقارنالالة ثالالالث مجموعالالات
فأكثر من البيانات.
جدول رقم ()5.22

نتائج اختبار كروسكال– واالس لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير سنوات الخبرة
م

األبعاد

قيمة االختبار

مستوى الداللةsig

5

التعميم

5.145

1.791

2

التحفيز

2.933

1.412

3

وضوح اليدف

1.733

1.865

4

الممكية

5.271

1.736

5

الرابة في التغيير

5.318

1.555

6

العمل الجماعي

1.538

1.951

7

االحترام والتقدير

3.163

1.382

محور التمكين اإلداري

0.678

0.878

يوضالالف الجالالدول السالالابق أنالالو باسالالتخدام اختبالالار كروسالالكال– واالس تبالالين أن القيمالالة االحتماليالالة

لممحور كانت أكبر من  1.15مما يدل عمى أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول التمكين اإلداري تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

تتفق نتيجة ىذه الدراسة في عدم وجود فروق تعزى لمتغير سالنوات الخبالرة مالع نتالا ج د ارسالات

كل من العطار ( )2153المبيض والطراونة ( )2155البحيصي ( )2154البيطار (.)2154

بينمالالا اختمفالالت مالالع نتيجالالة د ارسالالة الجعبالالري ( )2151التالالي أظيالالرت فروقالاً فالالي درجالالة اسالالتجابات

المبحوثين حول التمكين اإلداري تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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رابعاً :بالنسبة لمتغير المؤهل العممي:
تم استخدام اختبار كروسكال– واالس لمعرفة ما إذا كانت ىنالاك فالروق ذات داللالة إحصالا ية

بالالين متوسالالطات اسالالتجابات المبحالالوثين ،وىالالو اختبالالار ايالالر معممالالي يصالالمف لمقارنالالة ثالالالث مجموعالالات
فأكثر من البيانات.
جدول رقم ()5.23

نتائج اختبار كروسكال– واالس لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل العممي
م

األبعاد

قيمة االختبار

مستوى الداللةsig

5

التعميم

5.383

1.546

2

التحفيز

54.564

**1.113

3

وضوح اليدف

5.497

1.683

4

الممكية

6.357

1.197

5

الرابة في التغيير

1.565

1.914

6

العمل الجماعي

1.339

1.952

7

االحترام والتقدير

2.523

1.547

محور التمكين اإلداري

2.352

1.551

يوضالالف الجالالدول السالالابق أنالالو باسالالتخدام اختبالالار كروسالالكال– واالس تبالالين أن القيمالالة االحتماليالالة

إلجمالي المحور كانت أكبر من  1.15مما يالدل عمالى أنالو ال يوجالد فالروق ذات داللالة إحصالا ية بالين
متوسطات استجابات المبحوثين حالول التمكالين اإلداري تعالزى لمتغيالر المؤىالل العممالي ،بينمالا فالي بعالد

التحفيز كان مستوى الداللة ( )sigأقل مالن  1.15ممالا يعنالي وجالود فالروق فالي اسالتجابات المبحالوثين
حول التحفيز تعزى لمتغير المؤىل العممي ولمعرفة الفروق يتم استخدام متوسطات الرتب.
جدول رقم ()5.24

متوسطات رتب الفرضية الثانية الستجابات المبحوثين لمدراسة حسب متغير المؤهل العممي
م

األبعاد

ثانوية عامة

دبموم

بكالوريوس

دراسات عميا

5

التعميم

33.11

87.75

59.44

65.11

2

التحفيز

514.51

515.63

55.85

64.27

3

وضوح اليدف

39.51

58.16

59.81

67.52

4

الممكية

85.51

82.44

56.26

68.39

5

الرابة في التغيير

54.51

69.59

61.28

62.82

6

العمل الجماعي

74.51

56.51

62.54

61.76

7

االحترام والتقدير

517.11

54.51

61.85

63.48

محور التمكين اإلداري

83.50

75.69

58.78

63.98

97

يبين جدول السابق متوسطات الرتب إلجابات المبحوثين حول محور التمكين اإلداري

بأبعاده السبعة تعزي إلى المؤىل العممي ،ومن خالل النتا ج تبين أن متوسط الرتبة لحممة مؤىل
الثانوية العامة في بعد (التحفيز) أكبر من متوسطات الرتب لباقي المؤىالت وىذا يعني أن ىناك

فروق في استجابات المبحوثين حول بعدي (التحفيز) لصالف مؤىل الثانوية العامة.

وتتفق نتيجة ىذه الدراسة في عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤىل العممي مالع د ارسالات كالل

مالالن عفانالالة ( )2153الجعبالالري ( )2151المبالاليض والطراونالالة ( )2155البحيصالالي ( )2154البيطالالار
(.)2154

وتختمالالف نتيجالالة ىالالذه الد ارسالالة مالالع نتيجالالة د ارسالالة العطالالار ( )2151التالالي أظيالالرت فروقالاً لصالالالف

حممالالة الالالدكتوراة ،وتختمالالف نتيجالالة ىالالذه الد ارسالالة مالالع د ارسالالة البيطالالار ( )2154فالالي الفالالروق التالالي تعالالزى
لمتغير المؤىل العممي في بعد التحفيز حيث كانت في ىذه الدراسة لصالف الثانوية العامالة بينمالا فالي

دراسة البيطار ( )2154كانت لصالف حممة الدبموم والبكالوريوس.

وتفس الالر الباحث الالة ذل الالك إل الالى حاج الالة حمم الالة الثانوي الالة العام الالة ال الالى التحفي الالز أكث الالر م الالن اي الالرىم م الالن

الدرجات العممية وىا يتطمالب اتبالاع المؤسسالات الدوليالة لنظالام تحفيالز مالادي ومعنالوي عالادل قالا م عمالى
مبدأ االنجاز باألىداف بغض النظر عن الدرجة العممية لأفراد العاممين فييا ،من أجل خمق العدالة

التنظيمية وانياء أي نوع من الصالراع الالذي قالد ينشالأ نتيجالة التفرقالة والتمييالز بالين العالاممين فالي أنظمالة
سمبا عمى أداء المؤسسة.
التحفيز مما يؤثر ً

خامساً :بالنسبة لمتغير العمر:
تم استخدام اختبار كروسكال– واالس لمعرفة ما إذا كانت ىنالاك فالروق ذات داللالة إحصالا ية

بالالين متوسالالطات اسالالتجابات المبحالالوثين ،وىالالو اختبالالار ايالالر معممالالي يصالالمف لمقارنالالة ثالالالث مجموعالالات

فأكثر من البيانات.

جدول رقم ()5.25

نتائج اختبار كروسكال– واالس لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير العمر
م

األبعاد

قيمة االختبار

مستوى الداللةSig

التحفيز

1.461

1.928

5

التعميم

3

وضوح اليدف

2.135

الرابة في التغيير

5.269

االحترام والتقدير

1.958

2
4
5
6
7

5.177

1.697

الممكية

1.958

العمل الجماعي

0.228

محور التمكين اإلداري
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1.783
1.752
1.566
1.874
1.736
1.825

0.973

يوضالالف الجالالدول السالالابق أنالالو باسالالتخدام اختبالالار كروسالالكال– واالس تبالالين أن القيمالالة االحتماليالالة

لممحور كانت أكبر من  1.15مما يدل عمى أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول التمكين اإلداري تعزى لمتغير العمر.
وتتفالالق ىالالذه الد ارسالالة فالالي عالالدم وجالالود فالالروق تعالالزى لمتغيالالر العمالالر مالالع نتالالا ج د ارسالالات كالالل مالالن

البحيصي ( )2155المبيض والطراونة ( )2155الجعبري ( )2151العطار (.)2152

وتختم الالف م الالع نتيج الالة ك الالل م الالن عفان الالة ( )2155البيط الالار( )2154الت الالي أظي الالرت فروقال الاً تع الالزى

لمتغير العمر.

سادساً :بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:
تم استخدام اختبار كروسكال– واالس لمعرفة ما إذا كانت ىنالاك فالروق ذات داللالة إحصالا ية

بالالين متوسالالطات اسالالتجابات المبحالالوثين ،وىالالو اختبالالار ايالالر معممالالي يصالالمف لمقارنالالة ثالالالث مجموعالالات

فأكثر من البيانات.

جدول رقم ()5.26

نتائج اختبار كروسكال– واالس لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
م

األبعاد

قيمة االختبار

مستوى الداللة Sig

5

التعميم

5.473

1.965

2

التحفيز

3.785

1.585

3

وضوح اليدف

5.415

1.368

4

الممكية

5.573

1.947

5

الرابة في التغيير

6.946

1.225

6

العمل الجماعي

1.554

1.991

7

االحترام والتقدير

2.248

1.854

محور التمكين اإلداري

5.392

1.925

يوضالالف الجالالدول السالالابق أنالالو باسالالتخدام اختبالالار كروسالالكال– واالس تبالالين أن القيمالالة االحتماليالالة

لممحور كانت أكبر من  1.15مما يدل عمى أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول التمكين اإلداري تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

تتفق ىذه الدراسة في عدم وجود فروق تعالزى لمتغيالر المسالمى الالوظيفي مالع د ارسالات كالل مالن

المبيض والطراونة ( )2155الحمودي والسعود ( )2151البيطار (.)2154

لكالالن فالالي د ارسالالة البيطالالار ( )2154أظيالالر بعالالد التالالدريب فروقالاً فالالي اسالالتجابات المبحالالوثين حالالول

التمكين اإلداري وكانت ىذه الفروق لصالف مسمى منسق المشروع.
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وتختمالالف ىالالذه الد ارسالالة مالالع نتيجالالة د ارسالالة العطالالار ( )2152التالالي أظيالالرت فروقالاً تعالالزى لمتغيالالر

المسمى الوظيفي وكانت لممسمى الوظيفي (عميد ونا ب عميد).

وتفس الالر الباحث الالة ذل الالك إل الالى اخ الالتالف عين الالة ومجتم الالع الد ارس الالة حي الالث ش الالممت عين الالة البحيص الالي

اضحا في طبيعة المسؤوليات والميام في مجتمالع الد ارسالة-الجامعالات-
الجامعات ما يظير اختالفاً و ً
وىذا يخمق اختالف في مستويات التمكين طبقاً لممسميات الوظيفية ،بينما ال يظير ذلك فالي مجتمالع
المؤسسات الدولية حيالث يوجالد عوامالل مشالتركة ويوجالد نالوع مالن التقالارب فالي الميالام والمسالؤوليات فالي

المسميات الوظيفية .

الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجالالد عالقالالة ذات داللالالة إحصالالا ية عنالالد مسالالتوى داللالالة ( )α≤0.05حالالول اسالالتجابة أفالراد عينالالة

البحالالث لاللت ال ازم التنظيمالالي يعالالزى إلالالى المتغي الرات الديموارافيالالة (الجالالنس ،العمالالر ،الحالالالة االجتماعيالالة،
المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،سنوات الخبرة).

والختبال الالار صال الالحة ىال الالذه الفرضال الالية تال الالم اسال الالتخدام اختبال الالار (مال الالان ويتنال الالي) فال الالي حال الالاالت العينتال الالين

المستقمتين الختبار الفروق التي تعزى لمتغير الجنس ،بينمالا تالم اسالتخدام اختبالار (كروسالكال واالس)
الختبالالار الفالالروق التالالي تعالالزى لممتغي الرات األخالالرى ،وفيمالالا يمالالي اختبالالار الفرضالالية الثالثالالة وفق الاً لممتغي الرات

الشخصية كالً عمى حدة.

أوالً :بالنسبة لمتغير الجنس:
تالالم اسالالتخدام اختبالالار (مالالان وتنالالي) لمعرفالالة مالالا إذا كالالان ىنالالاك فالالروق ذات داللالالة إحصالالا ية بالالين
متوس ال الطات اسالالالتجابات المبحالالالوثين ،وىال الالو اختبال الالار ايال الالر معمم الالي لمقارنال الالة متوسال الالطي مجمالالالوعتين مال الالن

البيانات.

جدول رقم ()5.27

نتائج اختبار مان وتني لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس
المحور
محور االلتزام التنظيمي

قيمة االختبار

مستوى الداللة ""sig

-2.153

**1.144

يوضالالف الجالالدول الس الالابق انالالو باسالالتخدام اختب الالار مالالان وتنالالي تب الالين أن القيمالالة االحتمالي الالة()sig
لمحالور االلتالزام التنظيمالي أقالل مالالن  1.15ممالا يالدل عمالى أنالو يوجالالد فالروق ذات داللالة إحصالا ية حالالول
االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير الجنس ،ويتم معرفة الفروق بمقارنة متوسطات الرتب.
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جدول رقم ()5.28

متوسطات رتب الفرضية الثالثة الستجابات المبحوثين لمدراسة حسب متغير الجنس
المحور
االلتزام التنظيمي

ذكر

أنثى

66.87

53.77

يبالالين جالالدول السالالابق متوسالالطات الرتالالب إلجابالالات المبحالالوثين حالالول محالالور االلت الزام التنظيمالالي

تعزي إلى الجنس ،ومن خالل النتا ج تبين أن متوسط الرتبة لمذكور أكبر من متوسط الرتبالة لإلنالاث
وىذا يعني أن ىناك فروق في استجابات المبحوثين حول محور االلتزام التنظيمي لصالف الذكور.

وتتفق نتيجة ىالذه الد ارسالة فالي وجالود فالروق فالي اسالتجابات المبحالوثين حالول االلتالزام التنظيمالي

تعزى لمتغير الجنس ولصالف الذكور مع نتيجة دراسة حمس (.)2152

وتختمالالف مالالع نتالالا ج د ارسالالات كالالل مالالن حنونالالة ( )2116أبوسالالمك ( )2155العالالوفي ()2115

التي أظيرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس.
ثانياً :بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية

تم استخدام اختبار كروسكال– واالس لمعرفة ما إذا كانت ىنالاك فالروق ذات داللالة إحصالا ية
بالالين متوسالالطات اسالالتجابات المبحالالوثين ،وىالالو اختبالالار ايالالر معممالالي يصالالمف لمقارنالالة ثالالالث مجموعالالات

فأكثر من البيانات.

جدول رقم ()5.29

نتائج اختبار كروسكال– واالس لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
المحور

قيمة االختبار

مستوى الداللة ""sig

1.657

1.735

محور االلتزام التنظيمي

يوضالالف الجالالدول السالالابق أنالالو باسالالتخدام اختبالالار كروسالالكال– واالس تبالالين أن القيمالالة االحتماليالالة

لممحور كانت أكبر من  1.15مما يدل عمى أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
وتتفالق نتيجالالة ىالذه الد ارسالالة فالالي عالدم وجالالود فالالروق تعالزى لمتغيالالر الحالالالة االجتماعيالة مالالع نتيجالالة
دراسة الوزان ( )2116ودراسة أبو جياب (.)2154
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ثالثاً :بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة
تم استخدام اختبار كروسكال– واالس لمعرفة ما إذا كانت ىنالاك فالروق ذات داللالة إحصالا ية

بالالين متوسالالطات اسالالتجابات المبحالالوثين ،وىالالو اختبالالار ايالالر معممالالي يصالالمف لمقارنالالة ثالالالث مجموعالالات
فأكثر من البيانات.
جدول رقم ()5.30

نتائج اختبار كروسكال– واالس لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير سنوات الخبرة
المحور

قيمة االختبار

مستوى الداللة ""sig

5.965

1.554

محور االلتزام التنظيمي

يوضالالف الجالالدول السالالابق أنالالو باسالالتخدام اختبالالار كروسالالكال– واالس تبالالين أن القيمالالة االحتماليالالة

لممحور كانت أكبر من  1.15مما يدل عمى أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

تتفق نتيجة ىالذه الد ارسالة فالي عالدم وجالود فالروق تعالزى لمتغيالر سالنوات الخبالرة مالع نتالا ج د ارسالة

كل من األاا وحجاج ( )2154والعوفي (.)2115

وتفسر الباحثة ذلك بأن ارتباط األفراد والتزاميم تجاه المؤسسالات الدوليالة ىالو التالزام نالاجم عالن

إيمالالان األفالراد بأىالالداف وقالاليم المؤسسالالة باعتبارىالالا قيمالاً وأىالالدافاً ليالالم ،وال عالقالالة لالالو بالالالفترة الزمنيالالة التالالي
يقضالالييا األف الراد فالالي المؤسسالالة وىالالذا يرجالالع لممنالالاخ التنظيمالالي والثقافالالة التنظيميالالة الجيالالدة التالالي تحالالاول
المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة توفيرىا ،مما يرفالع مالن نسالبة االلتالزام التنظيمالي لالدى األفالراد
بغض النظر عن سنوات الخبرة.

رابعاً :بالنسبة لمتغير المؤهل العممي
تم استخدام اختبار كروسكال– واالس لمعرفة ما إذا كانت ىنالاك فالروق ذات داللالة إحصالا ية

بالالين متوسالالطات اسالالتجابات المبحالالوثين ،وىالالو اختبالالار ايالالر معممالالي يصالالمف لمقارنالالة ثالالالث مجموعالالات

فأكثر من البيانات.

جدول رقم ()5.31

نتائج اختبار كروسكال– واالس لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل العممي
المحور

قيمة االختبار

مستوى الداللة ""sig

2.961

1.398

محور االلتزام التنظيمي
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يوضالالف الجالالدول السالالابق أنالالو باسالالتخدام اختبالالار كروسالالكال– واالس تبالالين أن القيمالالة االحتماليالالة

لممحور كانت أكبر من  1.15مما يدل عمى أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير المؤىل العممي.
تتفق نتيجة ىذه الدراسة في عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤىل العممي مع نتا ج دراسات

كالالل مالالن األاالالا وحجالالاج ( )2152العالالوفي ( )2115أبالالو جيالالاب ( )2154الالالوزان ( )2116أبالالو سالالمك
( )2155وتختمالالف مالالع نتالالا ج د ارسالالات كالالل مالالن حنونالالة ( )2116أبوسالالمك ( )2155حمالالس ()2152
التي أظيرت وجود فروق تعزى لممؤىل العممي.

خامساً :بالنسبة لمتغير العمر
تم استخدام اختبار كروسكال– واالس لمعرفة ما إذا كانت ىنالاك فالروق ذات داللالة إحصالا ية

بالالين متوسالالطات اسالالتجابات المبحالالوثين ،وىالالو اختبالالار ايالالر معممالالي يصالالمف لمقارنالالة ثالالالث مجموعالالات

فأكثر من البيانات.

جدول رقم ()5.32

نتائج اختبار كروسكال– واالس لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير العمر
المحور

قيمة االختبار

مستوى الداللة ""sig

2.827

1.459

محور االلتزام التنظيمي

يوضالالف الجالالدول السالالابق أنالالو باسالالتخدام اختبالالار كروسالالكال– واالس تبالالين أن القيمالالة االحتماليالالة
لممحور كانت أكبر من  1.15مما يدل عمى أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير العمر.

وتتفالق نتيجالالة ىالذه الد ارسالالة فالي عالالدم وجالود فالالروق تعالزى لمتغيالالر العمالر مالالع نتالا ج د ارسالالات كالالل

من األاا وحجاج ( )2154العوفي ( )2115الوزان ( )2116أبو سمك ( )2155حمس (.)2152

وتختمالالف مالالع نتيجالالة د ارسالالات كالالل مالالن حنونالالة ( )2116أبالالو جيالالاب ( )2154والتالالي أظيالالرت
فروقاً تعزى لمتغير العمر.
سادساً :بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي
تم استخدام اختبار كروسكال– واالس لمعرفة ما إذا كانت ىنالاك فالروق ذات داللالة إحصالا ية
بالالين متوسالالطات اسالالتجابات المبحالالوثين ،وىالالو اختبالالار ايالالر معممالالي يصالالمف لمقارنالالة ثالالالث مجموعالالات

فأكثر من البيانات.
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جدول رقم ()5.33

نتائج اختبار كروسكال– واالس لقياس الفروقات في استجابات المبحوثين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
المحور

قيمة االختبار

مستوى الداللة ""sig

3.874

1.568

محور االلتزام التنظيمي

يوضالالف الجالالدول السالالابق أنالالو باسالالتخدام اختبالالار كروسالالكال– واالس تبالالين أن القيمالالة االحتماليالالة
لممحور كانت أكبر من  1.15مما يدل عمى أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

وتتف الالق نتيج الالة ى الالذه الد ارس الالة ف الالي ع الالدم وج الالود فال الروق ف الالي اس الالتجابات المبح الالوثين ح الالول االلتال الزام

التنظيم الالي تع الالزى لمتغي الالر المس الالمى ال الالوظيفي م الالع نتيج الالة د ارس الالات ك الالل م الالن حم الالس ( )2152أبوس الالمك

( )2155الوزان ( )2116والتي أظيرت جميعيا عدم وجود فروق تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
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 6انفصم انطادش
اننتائج وانتىصياث
مقدمة
6.1

أوالً :النتائج

6.3

البحوث المستقبمية المقترحة

6.2

ثانياً :التوصيات

مقدمة
في ضوء ما خمصالت إليالو مناقشالة وتحميالل نتالا ج البحالث ومالن خالالل ربطيالا باإلطالار النظالري

والدراسات السابقة التي تناولت موضوع التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي ،فالإن ىالذا الفصالل يسالعى
لتمخيص نتا ج البحث بما يمكن من التوصل إلى توصيات ومقترحات يمكن من خالليا رفع مستوى

التمكالالين اإلداري و االلت الزام التنظيمالالي فالالي المؤسسالالات الدوليالالة العاممالالة ف الي قطالالاع ا الزة مالالن أجالالل رفالالع

كفاءتيا في العمل ،وقدرتيا عمى القيام بواجباتيا ومياميا في ظل التغيرات المتسارعة التي تصاحب
بي ة العمل في المؤسسات الدولية.

وسيتم في ىذا الفصل استعراض نتا ج البحث وتقديم أىم التوصيات والمقترحات:

 6.1أوالً :النتائج:
قدم ىذا البحث تحميالً لكيفية االستفادة من أبعاد التمكين اإلداري (التعميم ،التحفيز ،وضالوح اليالدف،

الممكية ،االحترام والتقدير ،فرق العمل ،الرابة في التغيير) في تعزيز االلتزام التنظيمي لمعالاممين فالي
المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة ،وقد أظير البحث النتا ج التالية:

 .5وجال الالود عالقال الالة ذات داللال الالة إحصال الالا ية بال الالين أبعال الالاد التمكال الالين اإلداري منفال الالردة ومجتمعال الالة وااللت ال الزام
التنظيمالالي لمعالالاممين فالالي المؤسسالالات الدوليالالة العاممالالة فالالي قطالالاع ا الزة ،األمالالر الالالذي يالالدلل عمالالى أن

تبنالالي اسالالتراتيجية التمكالالين اإلداري لمعالالاممين يسالالاىم فالالي تعزيالالز االلت الزام التنظيمالالي وكانالالت النتالالا ج

كالتالي:

 وج الالود عالق الالة ذات دالل الالة إحص الالا ية ب الالين التعم الاليم ومس الالتوى االلتال الزام التنظيم الالي لمع الالاممين ف الالي
المؤسسات الدولية العاممة فالي قطالاع االزة ،وىالذا يالدلل أن المؤسسالات الدوليالة تقالوم باالىتمالام
بعممية تعميم وتدريب العاممين وتطوير قدراتيم بما يسالاىم فالي زيالادة وتعزيالز مسالتوى التالزاميم
الوظيفي.
 وج الالود عالق الالة ذات دالل الالة إحص الالا ية ب الالين التحفي الالز ومس الالتوى االلتال الزام التنظيم الالي لمع الالاممين ف الالي
المؤسسالالات الدوليالالة العاممالالة فالالي قطالالاع ا الزة ،وىالالذا يالالدل عمالالى أن وجالالود نظالالام تحفيالالزي مالالادي
ومعنالالوي يسالالاىم بشالالكل كبيالالر فالالي تعزيالالز االلت الزام التنظيمالالي لمعالالاممين فالالي المؤسسالالات الدوليالالة
العاممة في قطاع ازة.
 وجود عالقة ذات داللة إحصا ية بين وضوح اليدف ومستوى االلتزام التنظيمي لمعاممين في
المؤسسال الالات الدوليال الالة العاممال الالة فال الالي قطال الالاع ا ال الزة ،وىال الالذا يال الالدلل عمال الالى وجال الالود فمسال الالفة ورؤيال الالة فال الالي
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المؤسسالات الدوليالة واضالحة مالن وجيالة نظالالر العالاممين فييالا ،وأن وضالوحيا يسالاىم فالي تعزيالالز
االلتزام الوظيفي.
 وج الالود عالق الالة ذات دالل الالة إحص الالا ية ب الالين الممكي الالة ومس الالتوى االلتال الزام التنظيم الالي لمع الالاممين ف الالي
المؤسس الالات الدولي الالة العامم الالة ف الالي قط الالاع اال الزة ،واعط الالاء المؤسس الالات الدولي الالة العامم الالة األفال الراد
العالالاممين الفرصالالة فالالي اتخالالاذ القال اررات مالالن خالالالل إتاحالالة الحريالالة لمعالالاممين واشالراكيم فالالي اتخالالاذ
القرار ،مما يولد شعور الفرد بأىميتو كونو جالزًءا ميمالاً فالي المنظمالة يشالارك ويالتم إشالراكو فالي
صنع الق اررات ويشارك أيضاً في تحقيق أىدافيا ،فيخمق نوعاً من االنتماء والرابة في البقاء

في المنظمة ويرفع نسبة االلتزام التنظيمي لديو.
 وجالالود عالقالالة ذات داللالالة إحصالالا ية بالالين االحت الرام والتقالالدير وااللت الزام التنظيمالالي لمعالالاممين فالالي
المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة ،وىذا يدل عمى أن اىتمام إدارة المؤسسات الدولية
بتعزيز مبدأ المساواة بين العاممين واحتراميم وتشجيعيم عمى اإلبداع سينعكس ايجابيالاً عمالى
إلتزاميم الوظيفي.
 وجالالود عالقالالة ذات داللالالة إحصالالا ية بالالين فالالرق العمالالل ومسالالتوى االلتالزام التنظيمالالي لمعالالاممين فالالي
المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة ،وىذ يعني أن تبنالي المؤسسالات الدوليالة لمبالدأ فالرق
العمالالل وايماني الا بفوا الالده اإليجابيالالة عمالالى صالالعيد المؤسسالالة ،يالالؤدي إلالالى خمالالق نالالوع مالالن ال الوالء
واالنتم الالاء إل الالى فال الرق العم الالل واظي الالار وب الالذل المزي الالد م الالن الجي الالود اإلض الالافية م الالن أج الالل تحقي الالق
األىالالداف المرجالالوة ممالالا يولالالد شالالعو اًر ايجابيالاً حيالالال المنظمالة التالالي يعمالالل فييالالا الفالالرد مالالع شالالعوره
المستمر بالرابة والبقاء فييا عمى المدى البعيد.
 وجود عالقة ذات داللة إحصا ية بين الرابة في التغيير ومستوى االلتزام التنظيمي لمعاممين
في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة ،وىذا يعنالي أن المؤسسالات الدوليالة العاممالة فالي
قطالاع االزة تسالالمف بمشالالاركة المعمومالالات وتالالدفقيا بالالين المسالالتويات اإلداريالالة مالالن أجالالل اعطالالاءىم
فرصالالة باتخالالاذ القال اررات الصالالا بة ،ويعالالزى أيضالاً لرابالالة القالالادة والعالالاممين فالالي مواكبالالة التطالالورات
الحاصالالمة فالالي بي الالة العمالالل مالالن خالالالل إظيالالار رابالالة حقيقي الة بالالالتغير معالالززةً بالالإجراءات فعميالالة
لتمكين العاممين ،فالرابة اير كافية ما لم تعزز بإجراءات تطبيقو في المؤسسة.

 .2توصمت الدراسة إلى أن مستوى التمكين اإلداري لممالوظفين العالاممين فالي المؤسسالات الدوليالة
العاممالالة فالالي قطالالاع ا الزة مرتفالالع بدرجالالة متوسالالطة بالالوزن نسالالبي ( ،)%8 ،83وتفسالالر الباحثالالة
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ارتفالالاع مسالالتوى التمكالالين اإلداري فالالي المؤسسالالات الدوليالالة العاممالالة فالالي قطالالاع ا الزة إلالالى إدراك

المؤسسالات الدوليالالة العاممالة فالالي قطالاع االزة ألىميالة التمكالالين وتبنيالو كمبالالدأ إداري معاصالر فالالي
ظل التغييرات المعاصرة التي تشاليدىا بي الة ىالذه المؤسسالات فالي قطالاع االزة ،والتالي تسالتدعي

مواكبالالة ىالالذه التغي الرات بشالالكل فعالالال لتحقيالالق األىالالداف المرجالالوة ورفالالع الكفالالاءة وتحقيالالق التميالالز

المؤسسي.

 .3توصمت الدراسة إلى أن مستوى االلتزام التنظيمي لمموظفين العاممين في المؤسسات الدوليالة
العاممالالة فالالي قطالالاع االزة مرتفالالع بدرجالالة متوسالالطة بالالوزن نسالالبي ( ،(86%وىالالذا يالالدل عمالالى وجالالود
حالة مالن الرضالا العالام مالن العالاممين عمالى أوضالاعيم الوظيفيالة داخالل المؤسسالات الدوليالة بمالا
ينعكس ايجابياً عمى مستوى التزاميم الوظيفي.
 .4توصمت الدراسة إلى عدم وجود فالروق ذات داللالة إحصالا ية فالي اسالتجابات المبحالوثين حالول
التمكين اإلداري تعزي لممتغيرات الديموارافية.
 .5توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصا ية في استجابات المبحوثين حول هبعالدي
الممكية واالحترام والتقدير تعزى إلى متغير الجنس وكانت الفروق لصالف الذكور.

 .6توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصالا ية فالي اسالتجابات المبحالوثين حالول بعالد
التحفيز تعزى إلى متغير المؤىل العممي وكانت الفروق لصالف الثانوية العامة.
 .7توصالالمت الد ارسالالة إلالالى عالالدم وجالالود فالالروق فالالي ذات داللالالة إحصالالا ية فالالي اسالالتجابات المبحالالوثين
حول االلتزام التنظيمي تعزي لممتغيرات الديموارافية فيما عدا متغير الجالنس وكانالت الفالروق
لصالف الذكور.

 6.2ثانياً :التوصيات
وبناء عمالى النتالا ج السالابقة التالي تالم استع ارضاليا توصالي الباحثالة بعالدة توصاليات عمالى مسالتوى
اإلدارة العميا وعمى مستوى األفراد العالاممين فالي المؤسسالات الدوليالة العاممالة فالي قطالاع االزة ،حيالث إن
نجالالاح فمسالالفة التمكالالين اإلداري عمميالالة متكاممالالة ومشالالتركة ناتجالالة عالالن تضالالافر جيالالود اإلدارة العميالالا مالالع

األفراد العاممين في المنظمة عمى حد سواء.
أ -عمى مستوى اإلدارة العميا :
يتطمالب مالن اإلدارة العميالا ضالرورة االىتمالالام وتالوفير متطمبالات التمكالين اإلداري فالي المؤسسالالات

الدولية من أجل رفع كفاءة عمل المؤسسالات فالي ظالل المتغيالرات البي يالة المتسالارعة ،وذلالك مالن خالالل
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توفير المناخ التنظيمي الداعم لمتمكين فكرياً وعممياً والثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيالق التمكالين وىنالا

يبرز دور اإلدارة العميا في نجاح تطبيق فمسفة التمكين من خالل:

 .5اىتمالالام المؤسسالالات الدوليالالة بالالدعم الجوانالالب اإليجابيالالة وتعزيالالز األبعالالاد التالالي حصالالمت عمالالى نسالالبة
عاليالالة مالالن موافقالالة المبحالالوثين ،والتالالي تمثمالالت ببعالالد وضالالوح اليالالدف والتعمالاليم حيالالث توصالالي الباحثالالة

بض الالرورة اس الالتمرار المؤسسال الات الدولي الالة باالىتم الالام ببع الالد التعم الاليم لض الالرورة المحافظ الالة عم الالى نف الالس
المستوى من األداء بحيث تضمن المنظمة عالدم تقالاعس العالاممين وتقالادم قالدراتيم وميالاراتيم مالع

الوقالالت ،وبيالالذا تضالالمن المنظمالالة قالالدرة العالالاممين عمالالى التكييالالف والت الأقمم مالالع أي متغي الرات خارجيالالة
طار ة خارج نطاق سيطرة المؤسسات الدولية .
.2ضالالرورة االىتمالالام بنظالالام الحالوافز بكافالالة أنواعيالالا المختمفالالة ،ومنحيالالا بشالالكل عالالادل حيالالث احتالالل بعالالد
التحفيز المرتبة األخيرة بعد أن أظيرت النتا ج انخفاض مستوى التحفيز في المؤسسات الدوليالة
العاممة في قطاع ازة .وتنبع أىمية الحوافز كون الحالوافز تخمالق الدافعيالة لمعمالل بجديالة ،ووجالود

نظالالام ح الوافز مال الالم وعالالادل فالالي المؤسسالالة يوجالالو العالالاممين لإلنجالالاز ويزيالالد لالالدييم شالالعور االنتمالالاء
لممؤسسة التي يعممون بيا .ويتسنى االىتمام بأنظمة التحفيز من خالل:

الدرسالالات عمالالى أىميالالة
 اعتمالاد أسالالموب المكافالالعت الفرديالالة المالرتبط بمؤشالرات األداء حيالالث أكالالدت ا
إعطاء العاممين حوافز مرتبطة بأدا يم الفردي المتميز وىذا يعطي معنى ميما لمعامالل بحيالث
يشعر بتقدير جيوده وانجازاتو.
 االىتمالالام ب الالحوافز الماديالالة وذلالالك مالالن خالالالل األجالالور والعالالالوات السالالنوية والزيالالادات فالالي األجالالر
لمقابمالالة الزيالالادة فالالي نفقالالات المعيشالالة والمكافالالعت والعالالالوات ونظالالام اإلجالالازات والتقاعالالد والترقيالالات
وزيادة المستحقات طبقا لإلنجاز.

 االىتم الالام بال الالحوافز المعنوي الالة :وتش الالمل تق الالدير جي الالود الع الالاممين واشال الراكيم ف الالي اإلدارة وتف الالويض
الص الالالحيات والشال الكر والتق الالدير والم الالدح والثن الالاء عم الالى إنج الالازات الم الالوظفين م الالن خ الالالل اإلش الالادة
بالجيود المبذولة.

 .3وتوصي الباحثة أيضاً بضرورة إتاحة الفرصة لمعالاممين بالمشالاركة فالي اتخالاذ القال اررات واعطالاءىم
المزيد من حرية التصرف ،حيث اتخذ هبعد الممكية المرتبة ما قبل األخيرة في نتا ج الدراسة مالا يعنالي
ضرورة الحاجة لتحسين بعد الممكية ويتم ذلك من خالل التالي:

 إعطالالاء المزيالالد مالالن الصالالالحيات لممالالوظفين تالالدريجياً حسالالب طبيعالالة وميالالام الوظيفالالة وتشالالجيع
العاممين عمى تحمل المخاطرة في حال إعطاءىم الصالحيات في صالنع القالرار ويمكالن ذلالك
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مالالن خالالالل عقالالد لقالالاءات دوريالالة أسالالبوعية وشالاليرية لمناقشالالة أي أمالالر يخالالص العالالاممين إلبالالداء
آراءىم ومقترحالاتيم فالي مختمالف القضالايا التالي تخالص العمالل واستشالارتيم واعطالاءىم الفرصالة
ارت فالي عمميالم حيالث يمعالب
بالنقاش واالعتالراض ،ثالم إعطالاءىم مسالاحة أكبالر فالي اتخالاذ القالر ا
ذلالالك دو اًر كبيال اًر فالالي تشالالجيع العالالاممين عمالالى اإلبالالداع فالالي العمالالل وسالالد الفجالالوة بالالين اإلدارة العميالالا
والعاممين في المنظمة وينعكس ذلك بشكل ايجابي في تحقيق أىداف المنظمة .
 العمل عمى سرعة وانسياب المعمومات بين المستويات اإلداريالة المختمفالة وضالرورة الحصالول
عمالالى المعمومالالات فالالي الوقالالت المناسالالب حيالالث كممالالا زادت المعمومالالات عالالن العمالالل وعالالن أىالالداف
ونتالالا ج األداء فالالي مكالالان العمالالل زادت الدقالالة فالالي عمميالالة اتخالالاذ الق الرار ،وزاد تحقيالالق األىالالداف
المرجال الالوة وزادت نسال الالبة االنتمال الالاء لممؤسسال الالة لشال الالعور العال الالاممين أني ال الم ج ال الزء مال الالن المنظمال الالة يال الالتم
مشاركتيم في المعمومات.
 .4ضرورة اىتمام اإلدارة العميا باألسموب الذي يتم بو إدخال التغيير من أجل إنجاح تطبيق عممية
التمكين في المنظمة ،فيناك إجماع عمالى ضالرورة إدخالال التغييالر بشالكل متالأن متالدرج لتجنالب حالاالت
المقاومالة والالرفض التالالي تظيالر مالالن قبالالل العالاممين ،وقالالد ينشالأ الالرفض مالالن خالالوف المالوظفين مالالن تحمالالل
المخالالاطرة والمسالالؤولية وتحمالالل أعبالالاء إضالالافية جديالالدة قالالد ترىالالق كالالاىميم  .لالالذا يسالالتمزم إشالراك المالالوظفين
الذين تشمميم عممية التغيير في المؤسسات الدوليالة فالي عمميالة اإلعالداد والتخطاليط لمتغييالر ،وامالدادىم
بالمعمومالالات الالزمالالة عالالن التغييالالر واإلجابالالة عالالن كالالل تسالالاؤالتيم إلحالالداث نالالوع مالالن ال ارحالالة مالالن الطمأنيالالة
والثق الالة ب الالين الرؤس الالاء والمرؤوس الالين ل الالذلك أث الالر كبي الالر ف الالي خم الالق الراب الالة الذاتي الالة ف الالي التغيي الالر ل الالدى ف الالي
المؤسسات الدولية .
ب -التوصيات عمى مستوى األفراد:
توصي الباحثالة األفالراد العالاممين فالي المؤسسالات الدوليالة بضالرورة االسالتفادة مالن فالرص التعماليم
والتطالالويرالتي توفرىالالا المؤسسالالات الدوليالالة العاممالالة فالالي قطالالاع االزة حيالالث تالالوفر المنظمالالات بالرامج تالالدريب

قويالالة لتطالالوير كوادرىالالا باسالالتمرار مالالن خالالالل النالالدوات و ورش العمالالل المسالالتمرة والمالالؤتمرات التالالي تيالالدف
إلى رفع مستوى األداء لدى األفراد وتطوير مياراتيم باستمرار لمواكبة التطالورات المتسالارعة فالي بي الة
عمل المؤسسات الدولية.
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وتوصي الباحثة األفراد أيضاً بضرورة تفيميم ألىمية التغيير في مرحمة تطبيق التمكين وأثره

عمالالى الفالالرد والمنظمالالة وبضالالرورة دعميالالم لالالإلدارة العميالالا وقبالالوليم لتحمالالل المخالالاطرة وامالالتالك الجالرأة عمالالى
تحمالالل المس الالؤولية بالالدون الخ الالوف مالالن العواق الالب أو األخط الالار الناجمالالة ع الالن األخطالالاء ،فب الالدون التجرب الالة

والممارس الالة العممي الالة عم الالى أرض الواق الالع واالس الالتفادة م الالن التجرب الالة والخط الالأ تح الالت إشال الراف اإلدارة العمي الالا
وتوجيياتيا لن يتمكن األفراد من تطوير أدا يم في العمل و قدراتيم في اتخاذ القرار.

 6.3البحوث المستقبمية المقترحة:
 .5عالقة التمكين اإلداري بااللتزام التنظيمي في المؤسسات الحكومية العاممة في قطاع ازة.
 .2عالقة التمكين اإلداري باألداء التنظيمي في المصثؤسسات الدولية العاممة في قطاع ازة.
 .3عالقة القيادة التحويمية بااللتزام التنظيمي بالمؤسسات الدولية في قطاع ازة.
 .4قياس درجة االلتزام التنظيمي العاممين في الجامعات الفمسطينية العاممة في فمسطين.
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املراجغ
أوالً :المراجع العربية:
 .5ابن منظور ،جمال الدين ،أبي الفضل ) .(1994لسان العرب ،ط ،3دار صفاء ،بيروت.
 .2أبو النصر ،مدحت محمد ( .)2117اإلدارة بالحب والمرح ،ايتراك لمطباعة والنشر ،القاىرة.
 .)2152(________________ .3فيييرق العميييل الناجحييية ،البنييياء والنميييو واإلدارة إلنجييياز
المهام بشكل أفضل وأسهل ،ط ،5المجموعة العربية لمنشر والتدريب ،القاىرة.

 .4أبالالو جيالالاب ،محمالالد ( .)2154مالالداخل تنميالالة االلت الزام التنظيمالالي لالالدى ضالالباط الشالالرطة الفمسالالطينية
في قطاع ازة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ازة.

 .5أبالالو سالالمك ،احم الالد ( .)2155التطالالوير التنظيم الالي وعالقتالالو بال الااللتزام التنظيمالالي م الالن وجيالالة نظ الالر
الع الالاممين بمؤسسال الالات وكال الالة الغالالالوث وتش الالغيل الالج الالين الفمس الالطينيين فالالالي قط الالاع ا ال الزة ،رسييييالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،ازة.

 .6األاالالا ،مالالروان ،حجالالاج ،خميالالل ( .)2154العالقالالة بالالين بالرامج العالق الات العامالالة ومسالالتوى االلت الزام
التنظيمال الالي لمعال الالاممين اإلداريال الالين فال الالي جامعال الالة األزىال الالر ،مجمييييية الجامعييييية اإلسيييييالمية لمدراسيييييات

االقتصادية واإلدارية ،المجمد الثاني والعشرون.

 .7أفنالالدي ،عطيالالة حسالالين ( .)2113تمكالالين العالالاممين :مالالدخل لمتحسالالين والتطالالوير المسالالتمر ،بحييوث
ودراسات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة.

 .8البحيصالالي ،عبالالد المعطالالي ( .)2154دور تمكالالين العالالاممين فالالي تحقيالالق التميالالز المؤسسالالي–د ارسالالة
ميدانية عمى الكميات التقنية في محافظات ازة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،ازة.

 .9البقمالالي ،سالالعد ( .)2152االلتالزام التنظيمالالي وعالقتالالو بالالاألداء الالالوظيفي لمعالالاممين بمنطقالالة جالالوازات
مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف لمعموم األمنية– السعودية.

 .51البيطار ،شرين ( .)2154دور التخطيط االستراتيجي لممالوارد البشالرية فالي رفالع مسالتوى التمكالين
الوظيفي في المؤسسات اير الحكومية في قطاع ازة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،ازة.

 .55التميمالي ،فالواز( .)2114فاعميالة اسالتخدام نظالام إدارة الجالودة (آيالزو  )9115فالي تطالوير أداء
الوحالدات اإلداريالة فالي و ازرة التربيالة والتعماليم فالي األردن مالن وجيالة نظالر العالاممين فييالا و درجالة
رضاىم عن ىذا النظام ،رسالة دكتوراع ،جامعة عمان.
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 .52جرينبيرج ،جيرالد ،بارون ،روبالرت ( .)2114السموك التنظيمي ،ترجمالة :رفالاعي الرفالاعي ،دار
المريخ لمنشر ،السعودية.
 .53الجعبري ،دعاء ،)2151( ،واقالع تمكالين العالاممين فالي الجامعالات العامالة الفمسالطينية العاممالة فالي
الضفة الغربية من وجية نظر عاممييا اإلداريين ،رسالة ماجستير ،جامعة الخميل.

 .54حريم ،حسين ( .)5997السموك التنظيمي :سموك األفيراد فيي المنظميات ،الطبعالة األولالى ،دار
زىران لمنشر.

 .55حمالالس ،صالالقر ( .)2154دور إدارة التغييالالر فالالي تعزيالالز االلت الزام التنظيمالالي لالالدى العالالاممين ،حالالالة
دراسية ،بمدية ازة ،دراسة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،ازة.

 .56حمالالود ،خضالالير كالالاظم ،المالالوزي ،موسالالى سالالالمة ( .)2118مبييادئ إدارة األعمييال ،إث الراء لمنشالالر
والتوزيع ،األردن.
 .57الحمالالالوري والسال الالعود( .)2151درجال الالة التمكالالالين اإلداري لال الالدى القال الالادة األكال الالاديميين فالالالي الجامعال الالات

األردنية الرسمية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لالدييم ،مجمية مؤتية لمعميوم اإلنسيانية واالجتماعيية،
المجمد الخامس والعشرون العدد السابع.

 .58حنونة ،سامي ( .)2116قياس مسالتوى االلتالزام التنظيمالي لالدى العالاممين بالجامعالات الفمسالطينية
بقطاع ازة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،ازة.

 .59حال الواس ،أميال الرة ( .)2113أث الالر االلتال الزام التنظيم الالي والثق الالة ف الالي اإلدارة عم الالى العالق الالة ب الالين العدال الالة
التنظيميالالة وسالالموكيات وسالالموكيات المواطنالالة التنظيميالالة بالالالتطبيق عمالالى البنالالوك التجاريالالة ،رسيييالة

ماجستير ،جامعة القاىرة.

 .21الخشالي والزابي ( .)2155أثر التمكين اإلداري فالي تعزيالز خاصالية الثقالة بالين العالاممين د ارسالة
ميدانية في شركات الصالناعات الكيربا يالة واليندسالية ،مجمية مؤتية لمبحيوث والدراسيات ،سمسالمة

العموم اإلنسانية واالجتماعية المجمد السادس والعشرون العدد الخامس.
 .25الخشروم ،محمد مصطفى ( .)2155تأثير مناخ الخدمة في االلتزام التنظيمالي –د ارسالة ميدانيالة
عمالالى العالالاممين فالالي المعاىالالد الثقافيالالة لجامعالالة حمالالب ،مجميية جامعيية دمشييق لمعمييوم االقتصييادية

والقانونية ،العدد الثالث ،المجمد .27

 .22ال الالدوري ،زكري الالا مم الالك ،ص الالالف ،عم الالي ،احم الالد ( .)2119إدارة التمكيييين اقتصييياديات الثقييية ،دار
اليازوري لمنشر ،األردن.
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 .23راضي ،جواد ( .)2155التمكين اإلداري وعالقتو بإبداع العاممين دراسة ميدانية عمى عينة من
كمية اإلدارة واالقتصاد ،مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية ،المجمد ،52العدد .5

 .24رشالاليد ،مالالازن ( .)2115إدارة الميييوارد البشيييرية – األسيييس النظريييية والتطبيقيييات العمميييية فيييي
المممكة العربية السعودية ،مكتبة العبيكات الرياض.

 .25السالالاعدي ،مؤيالالد ( .)2116مسييتجدات فكرييية فييي السييموك التنظيمييي اوادارة الم يوارد البشييرية،
ط ،5مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .26السكارنة ،بالل خمف ( .)2118القيادة اإلدارية الفعالة ،دار المسيرة لمنشر ،األردن.
 .27سالالالمة ،سالالممان ( .)2119إدارة تمكالالين العالالاممين ،بحالالث منشالالور ،مجميية جامعيية دمشييق كمييية
االقتصاد ،سوريا.

 .28السميف ،عبد المحسن ( .)2151دراسات في اإلدارة المدرسيية ،الحامالد لمطابعالة والنشالر ،ط،5
عمان ،األردن.
 .29الشمري ،فييد عايض ( .)2112المدخل اإلبداعي إلدارة األزميات والكيوارث .الريالاض  :شالركة
نجد التجارية.
 .31الطراونة ،محمد ،المبيضين ،احمد .)2155( ،أثر التمكالين اإلداري فالي السالموك اإلبالداعي لالدى
العاممين في البنوك األردنية ،مجمة العموم اإلدارية ،المجمد  ،38العدد ، 2األردن.

 .35عبالالد البالالاقي ،صالالالح ( .)2114السيييموك اإلنسييياني فيييي المنظميييات ،ط ،5اإلسالالكندرية ،ال الالدار
الجامعية لمنشر والتوزيع.
 .32عبال الالد الجبال الالار ،عال الالادل ،القحطال الالاني ،محمال الالد ( .)2117عمييييم اليييينفس التنظيمييييي واإلداري ،ط،5
الرياض.
 .33عبد الحسين ،باسم ( .)2152أثر تمكالين العالاممين فالي االلتالزام التنظيمالي –د ارسالة تحميميالة آلراء
عينة من موظفي اليي ة العامة لمسدود والخزانات ،مجمة كميية بغيداد لمعميوم االقتصيادية ،العالدد

.35
 .34عبالالد الوىالالاب ،سالالمير ( .)2111إدارة الم يوارد البشييرية ،كميالالة االقتصالالاد والعمالالوم السياسالالية ،دار
الغريب.
 .35العتبيالالي ،سالالعيد ( .)2114أفكيييار لتعزييييز تمكيييين العييياممين فيييي المنظميييات العربيييية ،المنظمالالة
العربية لمتنمية اإلدارية .
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 .36العتيبي ،سعيد ( .)2115جوهر تمكين العاممين ،الممتقى السنوي العاشر إدارة الجودة الشاممة.
 .37العطار ،ىيثم ( .)2152التمكين اإلداري وعالقتو بإبداع العالاممين ،رسيالة ماجسيتير ،الجامعالة
اإلسالمية ،فمسطين.
 .38عفانة ،مروان .)2153( ،التمكين اإلداري وعالقتو بفاعمية فالرق العمالل فالي المؤسسالات األىميالة
الدولية في قطاع ازة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،فمسطين.

 .39العوفي ،محمالد (" .)2115الثقافالة التنظيميالة وعالقتيالا بالااللتزام التنظيمالي –د ارسالة ميدانيالة عمالى

ىي ة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض ،دراسة ماجستير ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية –

السعودية.
 .41الغرباوي ،محمالد ( .)2154دور االلتالزام التنظيمالي فالي تحسالين جالودة الخدمالة – د ارسالة تطبيقيالة
عمى الشق المدني في و ازرة الداخمية واألمن الوطني ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ازة

 .45فالالارس ،محمالالد ( .)2154العالقالالة بالالين الثقالالة التنظيميالالة وااللت الزام التنظيمالالي د ارسالالة ميدانيالالة عمالالى
جامعة األزىر–ازة ،مجمة الجامعية اإلسيالمية لمدراسيات االقتصيادية واإلداريية ،المجمالد الثالاني
والعشرون.
 .42الفضالالمي ،فضالالل ( .)5998عالقالالة االلت الزام التنظيمالالي بعالقالالات العمالالل مالالا بالالين الالالر يس وتابعيالالو
والمتغيرات الديموارافية ،مجمة معهد اإلدارة العامة ،المجمد  ،37العدد.55

 .43فالالالق ،محمالالد ،نافمالالة ،بالالن قالالدور ( .)2119أثالالر التمكالالين اإلداري عمالالى إبالالداع المالالوظفين –د ارسالالة
حالة عمى مجموعة االتصاالت األردنية ،بحث غير منشور.

 .44فمييو ،فاروق ،عبد المجيد ،السيد ( .)2119السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية،
دار المسيرة لمنشر والتوزيع األردن.
 .45الفيروز أبادي ،مجد الدين ( .)2113القاموس المحيط ،ط ،7بيروت ،مؤسسة الرسالة.
 .46القاسالالم ،رؤى رشالاليد ( .)2152أثالالر االلت الزام التنظيمالالي فالالي تحسالالين جالالودة الخدمالالة المص الرفية –
د ارس الالة تطبيقي الالة عم الالى عين الالة م الالن البن الالوك التجاري الالة األردني الالة ،رسيييالة ماجسيييتير ،جامع الالة الش الالرق

األوسط ،األردن.

 .47القوقالالا ،إب الراىيم عبالالد المجيالالد ( .)2117أثالالر التالالدريب عمالالى أداء المشالالروعات الصالالغيرة والصالالغيرة
جدا في قطاع ازة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية-ازة.

 .48الكايالالد ،جعفالالر ( .)5999ال الوالء التنظيمالالي فالالي الجامعالالات الرسالالمية األردنيالالة ،د ارسالالة ميدانيالالة مالالن
وجية نظر أعضاء ىي ة التدريس ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،األردن .
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 .49الكبيس الالي ،ع الالامر خض الالر ( .)2114إدارة المعرفييية وتطيييوير المنظميييات ،اإلس الالكندرية ،المكت الالب
الجامعي الحديث.
 .51المعالاني ،أيمالن ،أرشاليدة ،عبالد الحكاليم ( .)2119التمكالين اإلداري وآثالاره فالي إبالداع العالاممين فالي
الجامعات األردنية :دراسة ميدانية تحميمية ،المجمة األردنية إلدارة األعمال ،المجمد  ،5العدد2

 .55المغربالالي ،عبالالد الحميالالد ( .)2115تمكالالين العالالاممين فالالي المصالالالف الحكوميالالة والقطالالاع الخالالاص،
د ارسالالة تطبيقيالالة عمالالى المنظمالالات العماليالالة بمحافظالالة دميالالاط ،المجميية العممييية لمتجييارة والتمويييل،
جامعة طنطا ،المحمق الثاني ،العدد األول.
 .52ممح الالم ،يحيال الي ( .)2116التمكيييين مفهيييوم إداري معاصييير ،المنظم الالة العربي الالة لمتنمي الالة اإلداري الالة،
القاىرة.
 .53ممحم ،يحيي ،اإلبراىيمي ،محمد ( .)2118استراتيجيات وأسالباب مقاومالة التغييالر فالي الشالركات
الصناعية ،المجمة األردنية في إدارة األعمال ،مجمد  ،4العدد .4

 .54النس ال الالور ،م ال الالروان ( .)2152دور الثقاف ال الالة التنظيمي ال الالة ف ال الالي تحس ال الالين أداء الع ال الالاممين ف ال الالي القط ال الالاع
المص الرفي األردنالالي ،مجميية الجامعيية اإلسييالمية لمدراسييات االقتصييادية ،المجمالالد العش الرين العالالدد

الثاني.
 .55نعمة ،أميرة ( .)2151التمكين كاستراتيجية الستثمار رأس المال الفكالري ،بحيث غيير منشيور،
جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان.
 .56الالوادي ،محمالالود حسالالين ( .)2152التمكييين اإلداري فييي العصيير الحييديث ،دار الحامالالد لمطباعالالة
والنشر ،األردن.
 .57الالالوزان ،خالالالد ( .)2116المنالالاخ التنظيمالالي وعالقتالالو ب الااللتزام التنظيمالالي –د ارسالالة مسالالحية مقارنالالة
عمى الضباط العاممين باإلدارة العامة لمتدريب والحراسات واإلدارة العامة لممناطق األمنية بو ازرة

الداخمية في مممكة البحرين ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف لمعموم ،السعودية.
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قائمت املالحق

ممحق رقم ( :)1قائمة بأسماء السادة المحكمين
المحكم

الجامعة

5

أ.د .فوزي الحاج

جامعة االزىر  -ازة

2

د .جالل شبات

جامعة القدس المفتوحة – از

3

د .محمد اشتوي

جامعة القدس المفتوحة – ازة

4

د .بالل اليبيل

الجامعة االسالمية – ازة

5

د .ياسر الشرفا

الجامعة االسالمية – ازة

6

د.نيايةالتمبأني

جامعة االزىر – ازة

7

د خميل حجاج

جامعة االزىر – ازة

8

ايياب الضبج

جامعة خضوري – نابمس

9

د .محمد المدىون

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا.
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ممحق رقم ( :)2االستبانة

جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةة األزهةةةةةةةةةةةةةةةةةة

-غةةةةةةةةةةةةةةةةةة

عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
ك ةةةةةةةة ة االقصةةةةةةةةةةا ا ع ةةةةةةةة ة اإ ا ةةةةةةةةة ة
ب نةةةةةةةةةةةةام ماجسةةةةةةةةةةةة

إ ا األعمةةةةةةةةةةةةا

استبيــــان
أخي الكريم  /أخيت الكرمية:
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركات ، ، ،
إن ىذه االستبانة التي بين أيديكم ىدفيا التعرف عمى عالقة التمكين اإلداري بااللتزام التنظيمي،
وذلك الستكمال متطمبات نيل درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األزىر -ازة.
حيث إن لتعاونكم الفعال من خالل تعب ة االستبانة بالغ األثر في الحصول عمى أفضل النتا ج،
لذلك أود أن أحيط سيادتكم بأن كل ما تدلون بو من آراء أو بيانات ستكون موضع اىتمام الباحثة
ولن تستخدم إال ألاراض البحث العممي فقط.
وأخي اًر أشكركم لتخصيصكم جزءاً من وقتكم لتعب ة ىذه االستبانة ،متمنيةًأن تتم قراءة العبارات بعناية
ووضع عالمة ( )xفي الخانة التي تعبر عن مدى موافقتكم عمييا .

ولكم جزيل الشكر، ، ،
الباحثة/
أمل فوزي إبراهيم الحاج
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المحور األول :البيانات الشخصية
 -1الجنس:
ذك ال ال الالر

أنثى

 -2العمر:
من  25إلى أقل من  35سنة من  35إلى أقل من  45سنة

أقل من 25سنة
 45سنة فأكثر
 -3الحالة االجتماعية:
أعزب

أخرى

متزوج

-4المسمى الوظيفي:
مدي ال ال الر

مساعد مدير

مساعد منسق مشروع

منسق مشروع
إداري تنفيذي

أخرى ...............:

 -5المؤهل العممي:
ثانوية عامة

دبموم

ماجستير

دكتوراه

بكالوريوس

 -6سنوات الخبرة:
أقل من  5سنوات

من  5سنوات إلى  51سنوات
أكثر من  55سنة

من  51سنوات إلى  55سنة
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المحور الثاني :التمكيييين اإلداري
م

موافق

العبارة

بشدة
7

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة محايد

متوسطة

قميمة

6

5

غير

غير

غير

موافق

موافق

موافق

بدرجة
قميمة

4

3

بدرجة

متوسطة
2

أوالً :التعميم

" تعميم كل األفراد في المنظمة سيؤدي إلى زيادة فاعمية العاممين وزيادة مستوى أدا يم "
5

يعتبر التعميم المستمر أولوية عالية لكل

2

تشجع المنظمة الموظفين عمى التعمم

3

تبحث المنظمة بجد ونشاط عن المعرفة

4

يتم تسييل التعميم بواسطة أنظمة وبرامج

5

تقدم المنظمة تسييالت لمموظف

6

تتعدد فرص التطوير وتنمية المسار

7

يستفيد الموظفون من معاًرفيم وقدراتيم

الموظفين.
والتطور.

التي تؤدي إلى تحسين العمل.
حاسوبية فعالة.

لممشاركة في المؤتمرات والندوات.
الوظيفي لمموظفين في المنظمة.
في حل مشكالت العمل.

ثانياً :التحفيز

" كيفية تشجيع العاممين لتقبل فكرة التمكين ولبيان دورىم الحيوي في نجاح المنظمة "
5

يقوم رؤسا ي بتحفيزي عمى تحمل

2

نظام الحوافز المعمول بو يحقق العدالة

3

يعد تقدير إدارة المنظمة لجيودي في

مس وليات أكبر.
لمجميع.
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بشدة
1

العمل حاف از حقيقياً لمزيد من اإلنجاز

4

تعتمد المنظمة معيار الكفاءة في نظام

5

ينجز المرؤوسون أعماليم بشكل جيد.

6

يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجيود

الترقيات.

التي أبذليا في العمل.

ثالثاً :وضوح الهدف

" يجب أن يكون لدى كل فرد في المنظمة الفيم الواضف والتصور الكامل لفمسفة المنظمة وأىدافيا "
5

تعتبر أىداف المنظمة واضحة بالنسبة
لي.

2

أعرف بوضوح اليدف من العمل الذي
أقوم بو.

3

السياسات المتبعة في المنظمة واضحة
بالنسبة لي.

4

السياسات واإلجراءات المعمول بيا في
المنظمة كافية لتحقيق أىداف المنظمة.

5

لدي إدراك لفمسفة المنظمة ورؤيتيا .

6

أعتقد بأن لدى المنظمة ثقافة تنظيمية
واضحة.

رابعاً:الممكية

" عمى اإلدارة والعاممين قبول تحمل المسؤولية والمساءلة عن افعاليم وق ارراتيم "
5

تسمف اإلدارة لممرؤوسين بالمشاركة في

2

يمنف الر يس الصالحيات لممرؤوسين

3

تمنف اإلدارة المرونة الكافية لممرؤوسين

4

يشجع الر يس مرؤوسيو عمى ممارسة

اتخاذ الق اررات.

ذوي الخبرة والميارة.
إلنجاز عمميم.
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الدور القيادي.
5

تثق اإلدارة في قدرتي عمى أداء الميام

6

توفر لي وظيفتي الفرصة التخاذ الق اررات

الموكمة لي .
باستقاللية.

خامساً :الرغبة في التغيير

" يجب ان يكون لدى اإلدارة العميا والوسطى الرابة في التغيير إلنجاح جيود التمكين بالتغيير في طرق
العمل ووسا ل االداء"
5

أستطيع الوصول إلى أصحاب القرار
وشرح موقفي بسيولة.

2

تيتم اإلدارة بإيجاد وسا ل اتصال فعالة
ومتطورة.

3

يوجد نظام معمومات يسيل من عممية
توفر المعمومات ألصحاب القرار.

4

يتميز الييكل التنظيمي بأنو ىيكل

5

يتسم نظام االتصاالت في المنظمة بين

مسطف " الالمركزية ".

المستويات اإلدارية بالفعالية والسيولة.

سادساً:العمل الجماعي

" ضرورة تغيير طرق القيادة الحالية واالتجاه نحو التمكين من خالل تشجيع ثقافة العمل الجماعي "
5

تركز المنظمة عمى األداء الجماعي بدالً

2

تتوفر أجواء التعاون بين جماعات العمل

3

تسود الثقة بين العاممين في المنظمة.

4

تدعم المنظمة تشكيل فرق العمل الذاتية.

5

يتم توفير كافة مستمزمات تشجيع العمل

من األداء الفردي.
داخل المنظمة.

الجماعي.
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6

تحرص المنظمة عمى استقطاب ذوي
الخبرات العالية.

سابعاً :االحترام والتقدير

" ىو إحساس الفرد بأنو قادر عمى المساىمة في نجاح المنظمة من خالل تطوير عممو واإلبداع فيو "
5

يقدر رؤسا ي في العمل الجيود التي
أبذليا.

2

تخصص إدارة المنظمة األموال الكافية
لتنفيذ وتطبيق األفكار اإلبداعية الجديدة.

3

أشعر بتقدير واحترام زمال ي ومد ار ي لي
في العمل.

4

تشجع إدارة المنظمة العاممين عمى تبني
أفكار جديدة في العمل وتطبيقيا.

5

يشعرني مديري بأىمية وظيفتي ومكانتيا
كجزء حيوي بالنسبة لممنظمة.

6

توفر لي المنظمة اإلحساس باألمن
واالستقرار.
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المحور الثالث :االلتزام التنظيمي

العبارة

م

موافق

.5

أشعر بالفخر واالعتزاز ألنني اعمل

.2

أعمل بإخالص وأمانة إلدراكي

6

في ىذه المنظمة.

أىمية دوري في تحقيق أىداف
المنظمة.

.3
.4
.5

أحافظ عمى مستوى االداء بغض
النظر عن موقعي الوظيفي.
أشعر باالرتياح في بي ة العمل
بغض النظر عن الصعوبات.
أثق بقدرة المنظمة عمى تجاوز
الظروف الصعبة.

.6

أنظر لممنظمة عمى أنيا ممك لي.

.7

أعتبر أن مزايا وظيفيتي الحالية
ربما ال تتوافر في المنظمات

األخرى.
.8
.9
.51
.55

أبحث عن األفكار الجديدة لتطوير
إنجازي لأىداف.
أشعر باالنتماء لممنظمة واحرص
عمى مصالحيا.
أستطيع تحقيق أىدافي من خالل
عممي بالمنظمة.
أبدي تعوناً مع أفراد المنظمة
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متوسطة

قميمة

بدرجة

بشدة

7

موافق

موافق

بدرجة محايد

5

غير

غير

موافق

موافق

بدرجة
قميمة

4

3

بدرجة

متوسطة
2

غير

موافق
بشدة

1

لتحقيق أىدافيا.
.52
.53
.54
.55
.56

أشعر بأن مشاكل العمل ىي
مشاكمي الخاصة.
ىناك توافق بين قيم المنظمة وقيمي
في العديد من قضايا العمل.
أشعر بأن مستقبل المنظمة ىو جزء
من مستقبمي.
أافتخر بالمشاريع الناجحة التي
تنفذىا المنظمة.
أعتقد أن صورة مؤسستي في
المجتمع المحمي تماثل وجيتى و
تطمعاتي.

.57

أتمسك بعممي وأرفض تركو كي ال

.58

أفضل االستمرار في العمل في

.59

العوا د التي أحصل عمييا من

.21

عممي في المنظمة يال م قدراتي.

أواجو المتاعب.
المنظمة.

المنظمة أحد أسباب استمراري فييا.
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ممحق رقم ()3
مجتمع الدراسة
اسم المؤسسة

الرقم

عدد الموظفين

.5

االتحاد العالمي لعمماء المسممين

2

.2

اتحاد الكنا س العالمي

84

.3

اديوكيد

6

.4

أرض اإلنسان ايطاليا

5

.5

أرض اإلنسان سويس ار

8

.6

أطباء العالم أسبانيا

3

.7

اطباء العالم فرنسا

6

.8

اطباء بال حدود فرنسا

44

.9

أطفال الحرب ىولندا

5

.51

إااثة اطفال فمسطين أمريكا

9

.55

اإلااثة االرثوذكسية

53

.52

اإلااثة اإلسالمية – فرنسا

5

.53

اإلااثة اإلسالمية فرنسا

54

.54

االااثة االسالمية لندن

71

.55

اإلااثة االمريكية لالج ي دول الشرق االدنى

9

.56

االااثة الطبية الدولية

55

.57

إااثة العا الت

9

.58

امديست -المركز االمريكي لمتعميم والتدريب في الشرق االوسط

53

.59

انقاذ الطفل الدولية

25

.21

اوكسفام إيطاليا

3

.25

اوكسفام بريطانيا

31

.22

األيدي المسممة

8

.23

بار دم إلي

5

.24

برمير ايرجنس

9

.25

تجمع األطباء الفمسطينيين في اوروبا

5
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اسم المؤسسة

الرقم

عدد الموظفين

.26

الحق في المعب

55

.27

خدمات االااثة الكاثوليكية

31

.28

الرؤيا العالمية

25

.29

شباب التطوع المدني – ايطاليا

2

.31

صندوق اااثة اطفال فمسطين

5

.35

صندوق اإلااثة الدولي – كندا

7

.32

الصندوق الفمسطيني لإلااثة والتنمية -انتربال

53

.33

العمل ضد الجوع

55

.34

قطر الخيرية

51

.35

كوبي

8

.36

كويكرز الدولية

55

.37

المجنة الخيرية لمناصرة فمسطين

5

.38

المجنة الدولية لمصميب االحمر

71

.39

لؤلؤة االمل تركيا

4

.41

مجمس العالقات االوروبية الفمسطينية

2

.45

مجمس الالج ين النرويجية

55

.42

مركز تعاون التدخل االقميمي

5

.43

مساعدات الشعب النرويجي

51

.44

مساعدة االعمار Help Age

55

.45

المعمدانية

5

.46

من اجل الشباب

3

.47

مؤسسة االست ناف الدولية

4

.48

مؤسسة البحوث العالمية فافو

2

.49

مؤسسة التعاون الدولية

52

.51

مؤسسة التعاون والتطوير الميني الدولية

7

.55

مؤسسة الثقة الدولية

3

.52

المؤسسة الدولية لالااثة الفردية

7

.53

مؤسسة القدس الدولية

5
030

اسم المؤسسة

الرقم

عدد الموظفين

.54

مؤسسة النخيل الدولية

4

.55

مؤسسة دعم الطالب العرب الدولية

2

.56

مؤسسة فريدش -ألمانيا

7

.57

مؤسسة كير الدولية

55

.58

مؤسسة مساعدات الكنيسة النرويجية

3

.59

ميدل ايست ىاجر

6

.61

ميرسي كور

.65

الندوة العالمية لمشباب االسالمي

8

.62

ىاندي كاب

9

.63

اليالل الخيري الدنماركي

4

.64

ىي ة االااثة االنسانية التركية

6

.65

اليي ة الخيرية الااثة الشعب الفمسطيني

4

511

032

