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 شكـــــر وتقديــــــر 
ش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِه " ( النمل) 40 :
ش َك َر فَِإ َّن َما َی ْ
امتثالا لقول اهلل تعالىَ " :و َم ْن َ

يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة األزهر والى كلية القتصاد والعلوم اإلدارية  -قسم إدارة

األعمال والى أعضاء الهيئة التدريسية وعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي على ما قدموه لي من مساعدة
طيلة فترة إعداد الدراسة ,كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم المتنان إلى أساتذتي المشرفين على هذه الدراسة
الدكتور :وفيق حلمي األغا ,والدكتور :وسيم إسماعيل الهابيل ,فقد تابعاها منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت
عمالا متكامالا ومفيدا إن شاء اهلل ,ولم يدخ ار جهدا ,ولم يبخال بعلمهما وتوجيهاتهما وارشاداتهما القيمة ,كما
وأتقدم بعظيم المتنان للدكتور :محمد فارس على تشريفه لي كمناقش داخلي ,والشكر والعرفان للدكتور :ياسر
الشرفا على تشريفه لي كمناقش خارجي.
كما وأتقدم بخالص الشكر إلى هيئة المحكمين األفاضل الذين قدموا مقترحاتهم المفيدة لتحكيم
الستبانة وجعلها بأحسن صورة ,وكذلك إلى العاملين اإلداريين بجامعة األزهر والجامعة اإلسالمية وجامعة
األقصى الذين تعاونوا معي أحسن التعاون أثناء تطبيق الدراسة الميدانية.
كما وأتقدم بجزيل الشكر لكل من األستاذ الدكتور :سمير صافي واألستاذ :علي صنع اهلل على دورهما في
عملية المعالجة اإلحصائية للبيانات ,كما وأسجل شكري العميق إلى األخ الكبير والصديق الحبيب الدكتور:
مروان المصري لما قدمه لي من اهتمام وتعاون ونصح وجهد كبير أثناء إعداد هذه الرسالة لتخرج إلى النور
بصورتها الحالية.
الباحث
شادي حمدان المصري

د

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات التمكين من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة ,واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ,وتم استخدام الستبانة كأداة
للدراسة حيث كانت محاور الستبانة خمسة مجالت وهي :التفويض والمشاركة والعمل الجماعي والتصال
الفعال والثقة اإلدارية والتدريب المستمر ,وقام الباحث باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية حسب
الجامعة ,حيث تم توزيع  300استبانة بعد التأكد من صدق وثبات الستبانة ,وقد تم استرداد  266استبانة
بنسبة  ,%87.7وقد تم استبعاد  3استبانات لعدم جدية اإلجابة من قبل المبحوثين ,ليصبح العدد النهائي
 263استبانة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 توفر متطلبات التفويض ومتطلبات التصال الفعال ومتطلبات التدريب المستمر بدرجة متوسطة.
 توفر متطلبات الثقة اإلدارية ومتطلبات المشاركة والعمل الجماعي بدرجة قليلة.
 عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات:
الجنس وسنوات الخدمة ومستوى الوظيفة.
 وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغير الجامعة وذلك
لصالح الجامعة اإلسالمية ,ولمتغير المؤهل العلمي وذلك لصالح الذين مؤهلهم العلمي دراسات عليا.
وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات أبرزها:
 ضرورة وضع وصف وظيفي دقيق ومحدد لكافة الوظائف اإلدارية في الجامعات الفلسطينية.
 ضرورة الهتمام بآراء العاملين اإلداريين فيها واشراكهم في التخطيط والتنظيم واتخاذ الق اررات.


تدريب القيادات اإلدارية على التفويض الفعال ومتطلباته ,والتوجه نحو مزيد من الالمركزية اإلدارية في
اتخاذ القرارات في الجامعات الفلسطينية.

ه

Abstract
The study aimed to the requirements of empowerment according to the
managerial employee's perspective in the Palestinian Universities in Gaza
Governorates.
The study used the descriptive analytical approach. The questionnaire was
also used as the study tool, The questionnaire included five pillars which are
delegation, participation & social work, the effective contact, the managerial trust
& the continuous training. The researcher used the Stratified random sample
approach according to the university 300 questionnaires were distributed. After
the sureness of its validity 266 questionnaires were returned with rate (87.7%),
Three questionnaires were invalid. So, the total was 263 ones.
This study showed that the rate of delegation:
 The effective contact & the continuous training requirements was medium.
 The managerial trust & participation & social work requirements rate was little.
 There are no statistically significant differences in the average of the study
samples that indicate to variables as gender, the experience & the grade.
 There are deference's indicate to the university variable & that was in the
Islamic University and to the qualification variable & that was for the ones
with high studies.
In the light of the study there are many recommendations:
 It's necessary to find on accurate job description to the whole administrative
careers in the Palestinian Universities.
 It's important to take into consideration the opinions of employees & get them
participate in planning, organizing & decisions taking.
 It's a must to train the managerial leaders to delegate effectively & to guide
them toward the administrative decentralization in taking decisions in the
Palestinian Universities.
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الفصل األول
اإلطــار العــام للــدراسـة
مــقدمــه
أوالً :مشكلة الدراسة

ثانياً :تساؤالت الدراسة
ثالثاً :أهداف الدراسة
رابعاً :أهمية الدراسة

خامساً :مصطلحات الدراسة

مــقدمــه
تعيش البشرية في العصر الحالي تغيرات وتحوالت متسارعة على جميع األصعدة وذلك
نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي غير المسبوق ،وهو ما ألقى بظالله على النظم اإلدارية وبات لزاماً

عليها ضرورة السعي الجاد لمواكبة تلك التغيرات.

وتأتي التجارب اليابانية واأللمانية والصينية والكورية والماليزية والعديد من التجارب األخرى،

لتؤكد أن تحق يق التميز في االنتاج ليس فقط من خالل إنشاء وحدات للموارد البشرية في البناء أو
الهيكل التنظيمي للمنظمة كاالهتمام الشكلي بالموارد البشرية ،أو حتى تفعيل دور الموارد البشرية

بشكل تقليدي في إدارة منظمات األعمال ،بل تعداه إلى العمل بشكل استراتيجي للتمكين من خالل

برامج التربية والتعليم والتدريب والتطوير (هالل ،2010،ص .)15كما أشارت التجارب العالمية إلى
أن االستثمار الفعال للموارد البشرية يجعل هذه المنظمات قادرة على التنافس ،ويتجسد هذا االستثمار

في أفضل صورة في التمكين (الحميدي ،والطيب ،2011 ،ص.)2

لذا تولي منظمات األعمال المتقدمة اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير األداء من خالل اتباع

أساليب اإلدارة الحديثة ،ومن االتجاهات الحديثة لهذه المنظمات هو االهتمام البالغ بمواردها البشرية

عن طريق تبنيها استراتيجية تمكين العاملين إذ تعد استراتيجية تمكين العاملين من أهم مالمح اإلدارة

الحديثة والتي تهتم بشكل رئيس على إقامة وتكوين الثقة بين اإلدارة والعاملين وتحفيزهم ومشاركتهم
في اتخاذ القرار وكسر الحدود اإلدارية والتنظيمية الداخلية بين اإلدارة والعاملين مما سينعكس بصورة

حتمية على تنمية روح الوالء وااللتزام التنظيمي والذي شكل احدي محددات السلوك التنظيمي نظ ار
لعالقته المباشرة بمجموعة كبيرة من المتغيرات التي تؤثر بدورها على نجاح المنظمات وتطورها

وقدرتها على تحقيق اهدافها بكفاءة وفعالية (الحسين ،2012 ،ص.)259

وعلى صعيد المؤسسات التعليمية عامة ومؤسسات التعليم الجامعي خاصة بات التمكين

ضرورة ح تمية لتحسين أداء العاملين وزيادة دافعيتهم للعمل واإلنجاز من ناحية ولمواكبة التطورات

العلمية الحديثة من ناحية أخرى.

وتنطلق أهمية التمكين من عالقته بالعنصر البشري أو الموارد البشرية الثمينة ،وكيفية تفعيل

طاقاتها وقدراتها ومواهبها في عملية التحسين المستمر في المنظمة ،ويرى شقوره ( ،2015ص)3-2
أن التمكين له دور حاسم في نجاح أو فشل تطبيقات إدارة الجودة الشاملة ،ألن العاملين هم األداة
التي تنفذ كل هذه األفكار والخطط والفعاليات التي تنتقل بالمنظمة إلى إدارة الجودة الشاملة.

2

أوالً :مشكلة الدراسة

أدركت الدول المتقدمة حساسية المورد البشري وتعاملت معه في ضوء فلسفة ونظم إدارة

الموهبة واإل بداع والموارد ،إال أن مؤسساتنا ال زالت تفتقر إلى فهم حقيقة المورد البشري وتمكينه ال
سيما أنها تركز على إدارة التهديدات في ظل ظروف المجتمع والعمل على عالجها والتكيف معها

من خالل تحقيق مستوى األداء المقبول.

وانطالقاً من مفهوم التمكين الذي يشير إلى منح واعطاء مزيداً من السلطات والصالحيات

للمستويات األدنى أي نشر صالحية اتخاذ القرار في كل المستويات وتحرير الفعل واطالق طاقات
العاملين بإزالة القواعد واللوائح المكتوبة المكبلة لمبادراتهم وتبسيط الهياكل التنظيمية وتقصير خطوط

االمداد ال سيما ضرورة تعزيز الثقة في النفس أكثر من القواعد واللوائح وضرورة تركيز اإلدارة على
المهام االساسية والتخلي عن الممارسات الروتينية التي ال تثمر (الخطيب ،2002 ،ص .)77

وعلى الصعيد الفلسطيني تشير الدراسات إلى أن الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة تعاني

من العديد من المشكالت التي يمكن أن تحد من إمكانية التطبيق الفعال لمدخل التمكين ،حيث
أظهرت دراسة (الرقب )2010 ،إلى توفر بعض عناصر التمكين بدرجة متوسطة في الجامعات

الفلسطينية بقطاع غزة ،كما أشارت دراسة (الجعبري )2010 ،إلى أن أكثر معيقات تطبيق تمكين
العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية هي المركزية الشديدة في اتخاذ الق اررات.

وكذلك أوصت دراسة (عبد اإلله )2006 ،بتعزيز العمل المؤسساتي في جامعتي األزهر

واألقصى من خالل زيادة مستوى التفويض واالهتمام بتنمية الموارد البشرية ،كما أوصت دراسة
(العطار )2012 ،بالعمل الجاد على نشر ثقافة التمكين اإلداري في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة وخاصة في جامعتي األزهر واإلسالمية بغزة.

وعليه يمكن بلورة مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي:

ما متطلبات التمكين من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة؟
ثانياً :تساؤالت الدراسة

 -1ما مدى توفر متطلب التفويض من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة؟

 -2ما مدى توفر متطلب المشاركة والعمل الجماعي من وجهة نظر العاملين اإلداريين في
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة؟

 -3ما مدى توفر متطلب االتصال الفعال من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة؟
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 -4ما مدى توفر متطلب الثقة اإلدارية من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة؟

 -5ما مدى توفر متطلب التدريب المستمر من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة؟

 -6هللل توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى داللللة ( (0.05 ≤ αبللين متوسللطات درجللات
تق للدير أف ل لراد العينلللة لمتطلب للات التمكلللين فل للي الجامع للات الفلسل للطينية بمحافظل للات غل لزة تعل للزى إللللى

المتغيرات التالية( :الجنس ،الجامعة ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،مستوي الوظيفة).
ثالثاً :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:

 -1الكشف عن مدى توفر متطلب التفويض من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة.

 -2الكشف عن مدى توفر متطلب المشاركة والعمل الجماعي من وجهة نظر العاملين اإلداريين في
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.

 -3الكشف عن مدى توفر متطلب االتصال الفعال من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة.

 -4الكشف عن مدى توفر متطلب الثقة اإلدارية من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة.

 -5الكشف عن مدى توفر متطلب التدريب المستمر من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة.

 -6التعللرف عل للى داللللة الف للروق ب للين متوسللطات درج للات تقللدير أفللراد العين للة لمتطلبللات التمك للين ف للي

الجامع للات الفلس للطينية بمحافظ للات غل لزة والت للي يمك للن أن تع للزى إل للى المتغيللرات التالي للة( :الج للنس،

الجامعة ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،مستوي الوظيفة).

 -7التوصللل إلللى توصلليات إجرائيللة يمكللن أن تسللاهم فللي دعللم وتعزيللز مسللتوى التمكللين اإلداري فللي
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.
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رابعاً :أهمية الدراسة

 -1األهمية العلمية:
أ -تكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على أحد المفاهيم التنظيمية الحديثة أال وهو
التمكين ومتطلباته من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات

غزة.

ب -تحفيز صانعي القرار في الجامعات الفلسطينية على نشر ثقافة التمكين وابراز دوره في حفز
القدرات اإلبداعية لدى المديرين.

ج -يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في فتح مجال جديد إلجراء أبحاث جديدة حول التمكين
ودوره في تحقيق الجودة الشاملة للجامعات الفلسطينية.
 -2األهمية العملية:
أ -تتمثل أهمية هذه الدراسة من خالل أهمية الموضوع لمجتمع الدراسة الذي يتناول متطلبات
التمكين من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.

ب -االرتقاء بمستوي أداء الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وشريحة العاملين اإلداريين
تحديداً استناداً إلى نتائج هذه الدراسة.

ج -تعزيز ثقافة التمكين في الجامعات الفلسطينية لما لها من أثر كبير في جودة العمل
اإلداري.

خامساً :مصطلحات الدراسة
 -1التمكـين اإلداري:

يعرف التمكين اإلداري بأنه" :درجة المساحة الواسعة التي تمنح للقائد بعد إعداده وتدريبه
بشكل كاف في أعماله اإلدارية والفنية ،وذلك بتوسيع صالحياته ومسئولياته من تخطيط وتنفيذ

وتنظيم وتنسيق ومتابعة لما لذلك من تعزيز لقوته وسلطته وتحمله لمسئولياته ،بما يعود ذلك
بالفائدة على المؤسسة وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها" (مسعود ،2012 ،ص.)12

ويعرف الباحث التمكين إجرائياً بأنه :عبارة عن توسيع لصالحيات العاملين اإلداريين من أجل

المشاركة في اتخاذ الق ار ارت وتحمل المسئولية وتوفير بيئة للنمو المهني مشفوعاً بدافع قوي
يشعرهم بالثقة من أجل تحقيق األهداف المرجو تحقيقها ،للتميز في األداء.

5

 -2متطلبات التمكين:
يعرف الباحث متطلبات التمكين إجرائياً بأنها :مجموعة المستلزمات والمهارات والقيم التي يجلب
توفيره للا واكسل للابها للملللوظفين اإلداري للين فل للي الجامعل للات الفلسل للطينية والت للي تمكلللنهم ملللن تحقيل للق

األهلللداف المرجل للو تحقيقهل للا ،للتميل للز فل للي األداء ،والمتمثلل للة فل للي( :التفل للويض ،المشلللاركة والعمل للل
الجماعي ،االتصال الفعال ،الثقة اإلدارية ،التدريب المستمر).
وفيما يلي تعريف تلك المتطلبات إجرائياً كالً على حده:

أ-

(التفويض) :ويقصد به العملية التي يعهد الرئيس اإلداري بجزء من اختصاصاته ألحد

مرؤوسيه.

ب( -المشاركة والعمل الجماعي) :ويقصد بها توسيع الدور الذي يقوم به المرؤوسين في عملية
اتخاذ القرار ،حيث يتم األخذ باالقتراحات والتوصيات واآلراء الفردية والجماعية التي يبديها

المرؤوسين ،مما يمكن الوصول للق اررات األكثر فعالية وضمان سهولة تنفيذها .وذلك من خالل
االعتماد على أسلوب للتفاعل المباشر بين طرفين على األقل ،يكونان متكافئين ويشتركان إراديا

في صنع القرار أثناء عملهما نحو تحقيق هدف مشترك ورسالة وغاية واضحتين.

ج( -االتصال الفعال) :ويقصد به تلك العملية الهادفة لنقل المعلومات من شخص إلى آخر بما يعود
ويعطي إيجاد نوع من التفاهم المتبادل في وجهات النظر.

د( -الثقة اإلدارية) :ويقصد بها مصدر الميزة التنافسية التي تساهم في تكوين رأس المال الفكري
في منظمات األعمال والذي يترتب عليه قناعة عالية لدي العاملين بااللتزام التنظيمي ومرونة
عالية في العمل.

ه( -التدريب المستمر) :ويقصد به تلك العملية التي يتم من خاللها إكساب األفراد المعلومات
والمعارف المتعلقة بأعمالهم وأساليب األداء األمثل فيها وصقل المهارات والقدرات التي يتمتعون

بها وتمكينهم من استثمار الطاقات التي يختزنونها ،وذلك من أجل التطوير والتحسين في العمل
وبالتالي الوصول إلى األهداف المنشودة والمحددة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
المبحث األول :التمكين اإلداري

تمهيد

أوالً :ماهية التمكين اإلداري.

ثانياً :أهمية التمكين اإلداري.

ثالثاً :خصائص التمكين اإلداري.
رابعاً :أبعاد التمكين اإلداري.

خامساً :خطوات تطبيق وتنفيذ عملية التمكين اإلداري للعاملين.
سادساً :األسباب المحتملة لفشل تطبيق التمكين اإلداري.

سابعاً :معوقات عملية التمكين اإلداري.
ثامناً :مقومات التمكين اإلداري.

تاسعاً :نماذج التمكين اإلداري.

عاش ارً :فوائد التمكين اإلداري.

الحادي عشر :متطلبات التمكين اإلداري.

المبحث الثاني :الجامعات الفلسطينية
تمهيد

أوالً :جامعة األزهر.

ثانياً :جامعة األقصى.

ثالثاً :الجامعة اإلسالمية.
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المبحث األول
التمكين اإلداري
تمهيد:
احتللل التمكللين اإلداري للعللاملين أهميللة بالغللة خللالل العقللدين الماضلليين ،نظ ل اًر لمللا حققلله مللن

إنجلازات ملموسللة فللي العديللد مللن المنظمللات والمؤسسللات الخدماتيللة ،باعتبللاره اسللتراتيجية هامللة وفاعلللة
تهدف إللى رفعلة وتطلور وتنميلة الملوارد البشلرية فلي تللك المنظملات ملن خلالل العديلد ملن الممارسلات

اإلدارية التي تهدف إلى صقل القدرات لدى العاملين وتشعرهم بمستوى عالي من الرضا.
أوالً :ماهية التمكين اإلداري

يعتبر مصطلح التمكين من المصطلحات اإلدارية الحديثة التي تم تداولها وتوظيفها بكثرة في

عدد من الحقول المعرفية والمجاالت العلمية.

وعلى الرغم من أن التمكين مفهوم حديث في أدبيات اإلدارة لكن الفكرة العامة التي يقوم

عليها التمكين ال تعتبر حديثة ،حيث أن فكرة منح الصالحية الالزمة للعاملين ألداء العمل وتحسينه

تمثلت في عدة أفكار ونظريات سابقة ،ولكنها اتسعت وتطورت لتضم مفاهيم جديدة مثل :نقل القوة،

وتحفيز العاملين من قبل القيادة وتعزيز الكفاءة الذاتية ،وزيادة الدافعية الذاتية أيضاً (Menon,

.)2001, p.153

ولقد ظهر مصطلح التمكين كفلسفة إدارية جديدة منذ بداية الثمانينات وازدهرت في تسعينيات القرن

العشرين ،وقد اقترن تطبيقه بالالمركزية واطالق الطاقات الكامنة لدي العاملين حتي تزداد قدراتهم

وقوتهم في أداء المهام المطلوبة منهم (أبو النصر ،2007 ،ص.)47

وتبدأ المشكلة في موضوع التمكين من محاولة تحديد عناصره أو مكوناته فكل كاتب ينظر

إليه من وجهة نظر معينة وبطريقة مختلفة ،إذ انه عادة ما يتناول الكتاب التمكين بشكل مختلف،

كالشعور بالتمكين ،وما يقصد به التمكين النفسي للقوة أو التحفيز ،ومنهم ما ينظر إليه بشكل تبادلي

على أنه التفويض والمشاركة (Mills,2003,p.143).

أما المعنى االصطالحي للتمكين فقد تباينت رؤى الباحثين والعلماء حوله ،فقد عرفه الشقاوي

( ،2002ص " )38بأنه العملية التي تصب في اتجاه زرع الثقة بنفس العامل ،واشعاره بأنه عامل
مهم في تحقيق أهداف المنظمة ونمائها ،وأن العاملين على اختالف مواقعهم إنما هم شركاء لهم قيمة

وأهمية رفيعة في رسم رسالة المنظمة وفي تحقيق هذه الرسالة".

8

في حين عرف عبد األمير ( ،2008ص  )52التمكين من منطلق القوة التي وصفها بأنها
"إدارة الربط بين المدير والمرؤوس في تنفيذ المهام ،وان التمكين ما هو إال محاولة نشر هذه القوة
والمشاركة فيها في المنظمة".

وهناك من عرف التمكين بأنه " العملية اإلدارية التي يتم بموجبها االهتمام بالعاملين من

خالل إثراء معلوماتهم وزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم الفردية ،وتشجيعهم على المشاركة وتوفير

اإلمكانات الالزمة لهم بما يحفزهم على اتخاذ الق اررات المناسبة" (الرشودي ،2009 ،ص ،)10

والتمكين عند البعض يكمن بتزويد العاملين بالسلطة والمعرفة والمصادر الالزمة لتحقيق أهداف

المنظمة( .)Yukel, 2006,p.231

وفكرة تمكين العاملين أو إشراكهم في إدارة المنظمة وصنع ق ارراتها تصب في اتجاه زرع الثقة

بنفس العامل ،واشعاره بأنه عامل مهم في تحقيق أهداف المنظمة ونمائها ،وان العاملين على
اختالف مواقعهم إنما هم شركاء لهم قيمة وأهمية رفيعة في رسم رسالة المنظمة وفي تحقيق هذه
الرسالة (الشقاوي ،2002 ،ص .)7

ثانياً :أهمية التمكين اإلداري

تأتي أهمية التمكين من كونه ضروريا لمواكبة التغيرات الحاصلة في البيئة المحيطة

بالمؤسسة من خالل مشاركة جميع العاملين ،والتزامهم بالتطوير المستمر ،وتحملهم المسؤولية

والمشاركة باتخاذ القرار ،وهو بذلك يستخرج أقصي طاقات العاملين وأفضل إبداعاتهم مما يسهم في
تحسين وتطوير أداء المؤسسة وبلوغها أهدافها بأفضل ما يمكن.

أشار  )2007, P.70( Antonis & othersإلى أهمية التمكين كونه:

 .1يعتبر وسيلة هامة لزيادة رضا العاملين عن العمل ،والعمالء عن الخدمة ،وهذا يؤدي إلى تحقيق
أهداف المنظمة في النمو ،والموظف في الرضا الوظيفي ،والعمالء في خدمة ممتازة.

 .2حاجة المنظمات لالستجابة لمتطلبات السوق والعمالء ومواجهة التغيرات.

 .3تركيز عمل اإلدارة العليا على القضايا االستراتيجية طويلة األجل وعدم انشغالها باألمور اليومية
الروتينية ،فيتمكن األفراد من سرعة اتخاذ الق اررات الصحيحة.

 .4الحاجة لالستغالل األمثل للموارد المتاحة ( بشرية ومادية ) والتطوير المستمر لمواجهة التحديات
وخطر المنافسة الشرسة.

 .5العمل على تفجير الطاقات البشرية غير المستخدمة لزيادة وتحسين اإلنتاجية ،فقد اثبتت
الدراسات أن الموظفين يستخدمون أقل من  % 5من طاقاتهم الكافية في المنظمات التي يعملون
بها ،كما أوضحت هذه الدراسات أن هذا الضياع ناتج عن أسباب ال ترجع للموظف نفسه بقدر

ما ترجع إلى اإلدارة.
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 .6تخفيض عدد المستويات اإلدارية بالهياكل التنظيمية لتسهيل الفرص أمام األفراد ومشاركتهم في
الق اررات والسياسات وتحمل المسؤوليات وتفويض السلطات لهم.

 .7توفير المناخ المالئم للعمل والحياة الكريمة لدفعهم نحو االلتزام الذاتي واطالق طاقاتهم وقدراتهم
االبداعية واالبتكارية واشعال حماسهم ومعاملتهم كأنهم أصل ينبغي استثماره وليس عنص ار من

عناصر االنتاج لتحقيق المزيد من الرضا والتحفيز واالستثمار واألرباح وتدني التكاليف وبالتالي

تحقيق أهداف المنظمة.

 .8التمكين يغطي الكثير من أنشطة الموارد البشرية مثل تصميم الوظائف واالثراء الوظيفي
والمشاركة واعادة هندسة العمليات اإلدارية وتحقيق معايير قياس جودة حياة العمل لإلنسان والتي

تشكل في مجموعها سياسات إدارة الموارد البشرية وهي أجر عادل ومستويات األسعار السائدة،

توفير ظروف صحية ونفسية وفرص مستقبلية ،تحقيق األمان والنمو ،توفير الدعم العاطفي
والحقوق االنسانية كالعدل والحرية المسؤولة والقيم االجتماعية.

ويللري الباحللث أن أهميللة التمكللين تكمللن فللي سللهولة التواصللل بللين اإلدارة العليللا والمللوظفين

وزيللادة قللدرة الموظللف علللى اتخللاذ أي قلرار ورفللع معنوياتلله واتاحللة الفرصللة أماملله للتعبيللر عللن أريلله
واستغالل قدراته الكامنة في عمله بحيث يعود ذلك على المنظمة باإليجاب وتحقيق اعلي معدالت

الجودة ،كل ذلك يتم في توفير جو ومناخ مالئلم لكلي يلتم دفعهلم باتجلاه االلتلزام المهنلي والتنظيملي
والمؤسساتي.
ثالثاً :خصائص التمكين اإلداري

تتناول الدارسة مفهوم إداري معاصر هو التمكين االداري وأهمية تطبيقه في المنظمة لتحقيق

ارت وحل المشكالت وتحمل المسؤولية ،وتطوير اساليب
مشاركة ودور اكبر للعاملين في اتخاذ القر ا

العمل وتقليل الرقابة واالشارف المباشر من قبل الرؤساء ،حيث اخذ يزداد االهتمام بالموارد البشرية
وضرورة تطوير وتنمية قدارتهم ومهاارتهم من خالل التعلم والتدريب واكتسابهم الخبارت واطالق

مواهبهم وتحقيق الدافعية نحو االنجاز لرفع مستوى األداء ،لذا وجب ذكر خصائص التمكين اإلداري

وهي( -:ملحم ،2006 ،ص )32

 -1الشعور بالسيطرة والتحكم في األداء للعمل بشكل كبير.

 -2الوعي واالحساس باطار العمل الكامل (أي األعمال واالشياء التي تدور في ذلك العمل الخاص
الذي يقوم به الموظف).

 -3المساءلة والمسؤولية عن نتائج اعمال الموظف.

 -4المشاركة في تحمل المسؤولية فيما يتعلق بأداء الوحدة أو الدائرة وحتي المؤسسة التي يعمل بها.
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ويضيف البعض خصائص أخرى للتمكين اإلداري منها ( chermerhorn, et, al 2000,
-:)p.39

 -1زيادة انخراط العاملين في اتخاذ الق اررات.
 -2استخدام فرق العمل ذاتية االدارة.

 -3توظيف تكنولوجيا االنتاج في مجال استخدام الموارد والمعرفة التقنية والمعدات واالدوات بشكل
متكامل.

 -4تشجيع التعلم المؤسسي ،ودمج المعلومات والخبرات في ذاكرة المنظمة.
 -5االلتزام بمبادئ إدارة الجودة الشاملة وتلبية احتياجات المستهلكين.

ويري الباحث أن للتمكين خصائص متعددة أكد عليها العديد ملن الكتلاب والعلملاء والبلاحثين،

إال أن اغللب المنظملات لللم تصلل بعلد إلللى مرحللة الالمركزيلة فهللي ال ازللت بعيلدة عللن التمكلين وتفتقللد
خصائصلله ألنهللا ال تللؤمن سللوي بمركزيللة الق لرار ،وهللذا بالتللالي سللينعكس بالسلللب علللى أداء المنظمللة
والموظللف والللذي يفتقللد إلللى الللتحكم فللي األداء والتللدريب والمهللارات والشللعور بالمسللؤولية والقللدرة علللى

إطالق الطاقات الكامنة أو حتى اتخاذ القرار.
رابعاً :أبعاد التمكين اإلداري

تكزت
هناك عدد من أبعاد التمكين االداري ورد ذكرها في التعاريف السابقة ،وهي تمثل مر ا

أساسية لنجاح تطبيق مفهوم التمكين اإلداري حيث ذكرت تفويض السلطة ،والمشاركة واالستقاللية،
المهارت ،وهي عناصر مهمة تمثل أبعاد
ا
وحرية التصرف وتحمل المسؤوليات والتعلم واكتساب

التمكين اإلداري حيث يري  )2005,p. 260- 262( Henkinأن التمكين يتكون من أربعة أبعاد
وهي:
 -1التأثير  :Impactويعني ادراك الفرد بأن له تأثير على الق اررات التي يتم اتخاذها والسياسات
التي تضعها المنظمة خاصة تلك المتعلقة بعمله وال يأتي هذا االدراك أو الشعور إذا كان الفرد

يؤثر أو يسيطر على أمور قليلة األهمية في عمله ولكنه يتكون وينمو إذا كان للفرد تأثيره في
شئون هامة تسهم في تحقيق أهداف المنظمة ،األمر الذي يزيد من الدافعية الداخلية للفرد تلك

الدافعية النابعة من الوظيفة ذاتها واحساس الفرد بانعدام تأثيره على العمل الذي يقوم به سوف

ينعكس على انخفاض الروح المعنوية له ،األمر الذي سيترتب عليه شعور الفرد باالغتراب

التنظيمي وبالتالي انخفاض انتاجيته.

 -2الكفاءة  :Competenceويقصد به قدرة الفرد على انجاز مهام عمله بنجاح استنادا الى
خبراته ومهاراته ومعرفته ،ويعتبر هذا البعد من دعائم مفهوم التمكين فتزويد الفرد بمسئوليات
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أكبر ووظائف أكثر تعقيدا لن يعتبره الفرد تمكينا اال اذا كان واثقا من قدرته على النجاح في
تحمل تلك المسؤوليات والقيام بتلك الوظائف ،وتحويل األفراد من مجرد أدوات يحركها المديرون
طبقا للقواعد والسياسات التنظيمية التي تعتمد على المدير الذي يعطي األوامر والمرؤوس الذي
ينفذها وكذلك فان تطوير سياسات التحفيز التقليدية التي تعتمد على الثواب والعقاب يعد أم ار

حتميا يحتاج إلى فترة طويلة من التدريب المكثف لتزويد العاملين وكذلك المديرين بالمهارات
والخبرات والمعرفة الالزمة لضمان نجاح تطبيق المفاهيم اإلدارية الحديثة مثل التمكين.

والعاملين يجب تدريبهم بصورة سليمة على مهارات اتخاذ القرار والمبادأة واالبتكار ،وذلك

ألن العامل عندما يشعر بعدم قدرته على القيام بأنشطة وظيفته في ظل التمكين لعدم تدريبه فان
ذلك يؤدي إلى انخفاض ثقته بقدراته أي كفاءته الذاتية وبالتالي مقاومة تطبيق التمكين وتفضيله

للنظم التقليدية لألعمال التي يتقنها.

 -3االختيار  :Choiceوهو درجة الحرية التي يتمتع بها الفرد في ادائه لعمله بحيث يتوافر لديه
الحرية في صنع الق اررات وطرق أداء العمل واجراءاته.

وحرية االختيار المدركة لدي األفراد تؤدي إلى زيادة المرونة واالبتكار والمبادأة ومقاومة الضغوط
وضبط النفس ،وادراك الفرد ان االحداث من حوله تقيد اختياره وتتحكم به وتؤدي إلى مشاعر

سلبية ،تؤثر في العمل وانخفاض احترام الفرد لذاته.
 -4معنى العمل  :Meaning of workيقصد بمعنى العمل قيمة هدف أو غرض العمل بالنسبة
للعامل ومدى وجود انسجام وتالؤم بين متطلبات الدور وبين معتقدات الفرد وقيمة سلوكه.

ويؤكد الباحث أنه على الرغم من التباين الكبير والملحوظ للكتاب والباحثين حول األبعاد إال

أن هناك اتفاق على مجموعة منها والتي تعطي بالنهاية للعامل حرية التصرف والقدرة على

اإلبداع مع ضرورة االستقاللية والتوجيه الجيد والسليم للخروج بمخرجات جيدة وسليمة تخدم

المؤسسة وتحقق للعامل الشعور بالرضا واألمان وذلك لن يكون إال بشكل تكاملي مع القوة وهي
نتيجة طبيعية لعملية التمكين للعامل والموظف وحصوله على الثقافة المطلوبة من خالل اهتمام

المنظمة بالكادر المهني واإلداري لديها ،كل ذلك يعطي العامل الممكن ويشعره بأن له تأثير في
الق اررات بل وصانع لها ومشارك فيها بقوة وبالتالي سيكون هناك قدرة على انجاز مهام عمله

والمنوطة به بكل نجاح استنادا إلى الخبرات والمعرفة والمهارة التي تملكها وهي من األسس
والركائز الهامة في عملية ومفهوم التمكين ،بحيث يشعر الموظف بأن كل ما يقوم به له قيمة
وأن هناك هدف يسعي لتحقيقه كونه له الحرية واالختيار في صنع الق اررات والتمييز بينها بما

يخدم المنظمة ويحقق اعلي معدالت اإلنتاج والتطور.
12

خامساً :خطوات تطبيق وتنفيذ عملية التمكين اإلداري للعاملين

يري العتيبي ( ،2005ص ) 38-33واندراوس ومعايعة ( ،2008ص ) 162أن خطوات تمكين
العاملين تتكون من:

الخطوة االولى :تحديد أسباب الحاجة للتغيير
أول خطوة يجب أن يقرها المدير لماذا يريد أن يتبنى برنامجا لتمكين العاملين؟ وضح السبب
أو األسباب من وراء تبني التمكين ،ولتبني التمكين أسباب مختلفة ،هل السبب؟
 تحسين خدمة العمالء.
 رفع مستوى الجودة.
 زيادة االنتاجية.

 تنمية قدرات ومهارات المرؤوسين.
 تخفيف عبء العمل عن المدير.

وأياً كانت األسباب ،فإن شرح وتوضيح ذلك للمرؤوسين يساعد في الحد من درجة الغموض

وعدم التأكد ،ويبدأ المرؤوسون في التعرف إلى توقعات اإلدارة نحوهم ،وما المتوقع منهم (العتيبي،
 ،2005ص.)33
الخطوة الثانية :التغيير في سلوك المديرين
قبل تنفيذ برنامج التمكين هناك حاجة ماسة للحصول على التزام ودعم المدراء في
التخلي أو التنازل عن بعض السلطات للمرؤوسين ،وهذا يشكل خطوة جوهرية نحو تنفيذ التمكين

(العتيبي ،2005 ،ص.)34

الخطوة الثالثة :تحديد الق اررات التي يشارك فيها للمرؤوسين
يفضل أن تحدد اإلدارة طبيعة الق اررات التي يمكن أن يشارك فيها المرؤوسين بشكل تدريجي ،كما
ويجب تقييم نوعية الق اررات التي تتم بشكل يومي حتي يتمكن المدراء والمرؤوسين من تحديد نوعية

الق اررات التي يمكن أن يشارك فيها المرؤوسين بشكل مباشر(اندراوس ومعايعة ،2005 ،ص.)162
الخطوة الرابعة :تكوين فرق العمل

يجب أ ن تعمل المنظمة على اعادة تصميم العمل حتي تبرز فرق العمل بشكل طبيعي ،ال سيما وان

فرق العمل جزء أساسي من عملية تمكين العاملين والموظفين الذين يعملون بشكل جماعي تكون

أفكارهم وق ارراتهم أفضل من الفرد الذي يعمل منفردا (اندراوس ومعايعة ،2005 ،ص.)162
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الخطوة الخامسة :المشاركة في المعلومات
حتى يتمكن المرؤوسون من اتخاذ ق اررات أفضل للمنظمة فإنهم يحتاجون لمعلومات عن
وظائفهم والمنظمة ككل ،ويجب أن يتوفر للموظفين الممكنين فرصة الوصول للمعلومات التي

تساعدهم على تفهم كيف أن وظائفهم وفرق العمل التي يشتركون فيها تقدم مساهمة لنجاح المنظمة،

فكلما توفرت معلومات للمرؤوسين عن طريقة أداء عملهم زادت مساهمتهم(العتيبي،2005 ،ص.)35
الخطوة السادسة :اختيار األفراد المناسبين
يجب على المديرين اختيار األفراد الذين يمتلكون القدرات والمهارات للعمل مع اآلخرين
بشكل جماعي ،وبالتالي يفضل أن تتوافر للمنظمة معايير واضحة ومحددة لكيفية اختيار األفراد

المتقدمين للعمل (العتيبي ،2005 ،ص.)35
الخطوة السابعة :توفير التدريب

التدريب أحد المكونات األساسية لجهود تمكين العاملين ،حيث يجب أن تتضمن جهود

المنظمة توفير ب ارمج ومواد تدريبية كحل المشاكل ،واالتصال ،وادارة الصراع ،والعمل مع فرق العمل،
والتحفيز لرفع المستوى المهارى والفني للعاملين (العتيبي ،2005 ،ص.)36
الخطوة الثامنة :االتصال لتوصيل التوقعات
يجب أن يتم شرح وتوضيح ما المقصود بالتمكين ،وماذا يمكن أن يعني التمكين للعاملين

فيما يتعلق بواجبات ومتطلبات وظائفهم ،ويمكن أن تستخدم خطة عمل اإلدارة

وأداء العاملين

كوسائل لتوصيل توقعات اإلدارة للموظفين ،حيث يحدد المديرون للمرؤوسين أهدافا يحب تحقيقها كل

سنة ،وتلك األهداف يمكن أن تتعلق بأداء العمل أو التعلم والتطوير(اندراوس ومعايعة،2005 ،

ص.)163

الخطوة التاسعة :وضع برنامج للمكافئات والتقدير
حتى يكتب لجهود التمكين النجاح يجب أن يتم ربط المكافئات والتقدير التي يحصل عليها

الموظفون بأهداف المنظمة ،حيث يجب أن تقوم المنظمة بتصميم نظام للمكافئات يتالءم واتجاهها
نحو تفضيل أداء العمل من خالل فرق العمل ،فأهم عناصر الدعم األساسية المساندة للتمكين تتمثل
في إيجاد وتقديم مكافئات للعاملين لالعتراف بسلوكهم التمكيني ،فالمكافئات تعزز عملية التمكين من
خالل االعتراف وتقدير مهارات األفراد وتقديم حوافز لهم للمشاركة ،حيث يمكن أن يحصل األفراد

الذين أكملوا برنامج التمكين على شهادات وشعارات تقدير جراء مشاركتهم في البرنامج (اندراوس

ومعايعة ،2005 ،ص.)163
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الخطوة العاشرة :عدم استعجال النتائج
ال يمكن تغيير بيئة العمل في يوم وليلة ،لذا يجب الحذر من مقاومة التغيير ،حيث سيقاوم
الموظفون أي محاولة إليجاد برنامج يمكن أن يضيف على عاتقهم مسؤوليات جديدة ،وبما أن تبني

برنامج للتمكين سيتضمن التغيير ،فإننا نتوقع أن تأخذ اإلدارة والموظفون وقتهم إلجادة المتطلبات
الجديدة لبرنامج التمكين ،وبالتالي يجب على اإلدارة عدم استعجال الحصول على نتائج سريعة،
فالتمكين عملية شاملة وتأخذ وقتا وتتضمن جميع األطراف في المنظمة (انداروس ومعايعة،2005 ،

ص)163

ويري الباحث أن عملية التمكين اإلداري ليست أم اًر هيناً وسهالً أو اعتباطياً ولكنها تحتاج

إلى فهم واسع وشامل من اإلدارة والعاملين لتلك العملية ،كونها تتم عبر عدة خطوات على رأسها
ضرورة إقرار المدير لبرنامج التمكين من حيث المال والوقت والجهد ،السيما مع ضرورة تعزيز
والتفاف كامل المديرين والتزامهم بتلك العملية لكي تحقق النجاح وبالتالي يكون هناك ق اررات واضحة

ومعينة للعاملين والمديرين كونها تعتبر احد الوسائل الهامة للتعرف على كل التغيرات المطلوبة في

سلوكهم وهل هناك تقدم وأفضلية ،طبعا كل ذلك ال يتم إال من خالل عمل جماعي ومشترك وتوحيد

كافة الطاقات والجهود ضمن فريق متكامل مع القدرة على المشاركة في المعلومات وامكانية تبادلها
وعدم وجود حجر أو جمود في الحصول عليها ،وبالتالي يجب على المديرين اختيار أفراد أكفاء

يمتلكون القدرات والمهارات للعمل ضمن الفريق وضمن معايير واضحة تضعها المنظمة ،مع إمكانية

وضع برنامج للمكافآت والتقدير فكل من حقق انجاز يجب أن يتم مكافآته من العاملين مع عدم
المسارعة في نيل وجني النتائج حتى ال يكون هناك أي مقاومة من العاملين للتغيير.
سادساً :األسباب المحتملة لفشل تطبيق التمكين اإلداري

يرى  )2000,p.67) Forresterأن فشل عملية التمكين اإلداري ترجع للعديد من األسباب ومنها-:

 -1عدم رغبة المديرين تطبيق مفهوم التمكين ،ويرجع ذلك لتخوفهم من فقدان السلطة والنفوذ.

 -2المساواة بلين مفهلومي التمكلين وتفلويض السللطة ،واعتبلار مفهلوم تفلويض السللطة ملرادف لمفهلوم
التمكين.

 -3تطبيللق التمكللين عللن طريللق نقللل ومحاكللاة ب لرامج التمكللين الناجحللة فللي المنظمللات االخللرى بللرغم
اختالف ظروف كل منظمة.

 -4عدم مراعاة حاجات المشاركين في السلطة.
 -5شيوع المحاسبة والمسؤولية.

أيضا أشار كل من العتيبي ( ،2007ص  ،)55و ،(2007, p.32) Danbomو Greasley

) (2005, p.354إلى أسباب أخري لفشل عملية التمكين منها:
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 -1عدم قناعة االدارة العليا بأهمية التمكين.
 -2حرص المديرين على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية.

 -3ضعف مهارات العاملين وعجزهم عن تحمل المسؤولية.
 -4رتابة الهيكل التنظيمي وتعدد مستوياته االدارية.

 -5المناخ التنظيمي غير الصحي ،مما ينعكس سلبا على معنويات العاملين ومستوى أدائهم.
 -6عدم عدالة نظام الحوافز.

ويللري الباحللث أن أهللم األسللباب لفشللل تطبيللق التمكللين هللو عللدم قناعللة اإلدارة العليللا بأهميللة تلللك

العملي للة والهيك للل التنظيم للي المهله للل ،وه للذا بالت للالي ي للنعكس س لللبياً عل للى المنظم للة وتص للبح مخرجاته للا
وق ارراتها بكاملها خاطئلة وليسلت ضلمن إطارهلا السلليم والصلحيح والواضلح ،فكلملا كلان هنلاك عمليلات
سليمة كانت هناك ق اررات سليمة وكان لدينا مناخ جيلد للعملل ومسلاواة فلي األجلور بحيلث يعطلي ذللك

دافعية وقابلية ورغبة للعامل نحو تحقيق األفضل بعيدا عن حالة العجز من تحمل المسؤولية.
سابعاً :معوقات عملية التمكين اإلداري:

أشار المغربي ( ،2001ص )45إلى بعض المعوقات التي قد تحد من تطبيق تمكين

العاملين والمتمثلة في-:

 -1إساءة استخدام عوامل القوة الممنوحة للعاملين.
 -2زيادة العبء والمسؤولية على عاملين غير قادرين عليها.

 -3تركيز بعض العاملين على نجاحهم الشخصي وتفضيله على نجاح الجماعة.
 -4زيادة التكاليف التي تتحملها المنظمة نتيجة تدريب وتعليم األفراد.
 -5زيادة الوقت المطلوب ألداء العمل الجماعي وعمل اللجان.

 -6اقبال األفراد على المفاهيم النظرية والشكلية أكثر من اقبالهم على الموضوعية وفعالية التطبيق.
 -7زيادة الصراع وتفشي النزاع بين العاملين عند أداء العمل الجماعي.
 -8عدم تمكن بعض العاملين من المعرفة الكاملة التخاذ ق اررات فعالة.

 -9اتخاذ الق اررات بناء على اسس شخصية  ،وليس على اسس ومبررات منطقية وموضوعية.
أما الساعدي ( ،2011ص  )173فقد أعزى معوقات التمكين اإلداري إلى ما يلي-:

 -1عدم الثقة باإلدارة.

 -2انفصال اإلدارة عن العاملين مادياً وهرمياً.
 -3ضعف مصداقية اإلدارة.

 -4خوف اإلدارة العليا من فقدان القوة.
 -5البناء البيروقراطي التقليدي السائد.
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ويللري الباحللث أن المنظمللات المعاصلرة تواجلله الكثيللر مللن المعوقللات والعراقيللل والقيللود التللي تحللد
من قدرتها من تطبيق عملية التمكين وأهمها تمسك اإلدارة العليا بلالقرار وقلقهلا البلالغ واللذي قلد يصلل
حللد الهلوسللة مللن فقللدانها للسلللطة وزمللام األمللور بالمنظمللة وهللذا يجعلهللا تتخللذ العديللد مللن اإلج لراءات
والقوانين الصارمة التي تترك انطباع لدى العاملل وتشلعره بأنله غيلر قلادر إال عللى االلتلزام بالتعليملات
وعدم القدرة على التعبير عن أي قرار أو حتى إبداء رأي ومشورة.

ثامناً :مقومات التمكين اإلداري

من أبرز مقومات التمكين اإلداري ما يلي( :قرني واحمد ،2007 ،ص .)42

 -1العلم والمعرفة والمهارة :فكلما زادت خبرة الفرد ومهاراته ومكتسباته المعرفية ،ازدادت قدرته على
تأدية مهام عمله بكفاءة واقتدار واستقاللية أكبر ،وبالتالي يمكن الفرد ويمنح حرية في التصرف
والمشاركة.

 -2االتصال وتدقيق المعلومات :فكلما زادت اللقاءات واالجتماعات والحوار بين الرئيس والمرؤوس
وتبادل المعلومات الصحيحة والمتجددة بشفافية ووضوح وصراحة (عوامل االتصال التي توفر
المعلومات وتدفعها بانسياب حر) زاد الشعور بالتمكين وحرية التصرف والشعور بالملكية
واالنتماء وتكون لدي العاملين الحماس الذاتي من اجل تحسين األداء دون مراقبة صارمة ودون

حالة من عدم الثقة.

 -3الثقة بين القائد والمرؤوسين :وتتحقق من خالل االهتمام باآلخرين ،وأن يكون القائد في صف
المرؤوسين فيما يحدث لهم من خير أو شر ويشاركهم همومهم ومشاكلهم وهذا االهتمام والصدق

والصراحة يؤدي إلى التمكين ويجعل المرؤوسين يتصرفون وكأنهم أصحاب المنظمة أو على

االقل كأنهم شركاء فيها.

 -4الحوافز المادية والمعنوية :على الرغم من أن التمكين في حد ذاته هو حافز معنوي للعاملين إال
أنه ليس بمنحة مجانية فكما أن فيه مشاركة في المنافع ففيه ايضا مشاركة في المخاطر
ومحاسبة على النتائج وتحمل للمسؤولية لذلك فالبد من نظام للحوافز يشجع العاملين على تحمل

المسؤولية بحيث يحصل من يستثمر التمكين في تحقيق نتائج أداء متفوقة على حوافز أكبر،

وهذا يؤدي إلى المنافسة بين الممكنين نحو تحمل أفضل للمسؤولية والكفاءة واإلبداع والتفكير

الخالق.

ويللري الباحللث أنلله كلمللا زادت المهللارة والمعرفللة والثقافللة لللدي الفللرد العامللل زادت قدرتلله علللى تحقيللق

مهللام العمللل بكللل كفللاءة مللع وجللود الثق لة المتبادلللة بللين اإلدارة العليللا أو القيللادة العليللا والمرؤوسللين مللن
خللالل التركيللز واالهتمللام بهللم واشللعارهم بللأنهم جللزء ال يتج ل أز مللن صللناعة الق لرار ،مللع ضللرورة توصلليل
رسللالة للمرؤوسللين هلؤالء بللأن عللليهم التحمللل الكامللل لكللل تلللك القل ار ارت كللونهم ممكنللين ومللدربين بشللكل
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جيد ،فكما هم يسعون ويطالبون بالحوافز ،عليهم أيضا تحملل المسلؤولية والتبعلات وتحملل النتلائج علن
أي قرار يتخذونه.
تاسعاً :نماذج التمكين اإلداري

لبلوغ أو االقتراب من التمكين اإلداري تحتاج كل منظمة أن تتفهم التمكين وفقا لظروفها

ومحيط البيئة الداخلية والخارجية .وتظهر أمثلة لمختلف نماذج التمكين والتي يمكن أن تساعد على

تحليل وفهم مفهوم التمكين ،وسوف يقوم الباحث بعرض أهم النماذج التي تفسر التمكين ومنها

(السكارنة ،2010 ،ص.)313-311

 -1نموذج كونجر وكانونجو عرف كونجر وكانونجو التمكين كمفهوم تحفيزي للفاعلية الذاتية .وتبنى
الكاتبان نموذج التحفيز الفردي للتمكين حيث تم تعريف التمكين :كعملية لتعزيز الشعور بالفاعلية

الذاتية للعاملين من خالل التعرف إلى الظروف التي تعزز الشعور بالضعف والعمل على ازالتها

والتغلب عليها بواسطة الممارسات التنظيمية الرسمية والوسائل الغير رسمية التي تعتمد على تقديم

معلومات عن الفاعلية الذاتية .واقترح الكاتبان أن التمكين مماثل لمفهوم القوة حيث يمكن النظر اليه
من زاويتين:

االولي :يمكن النظر للتمكين كمركب اتصالي .فالتمكين يدل ضمناً على تفويض القوة.

أما الثانية :فيمكن النظر للتمكين ايضا كمركب تحفيزي .فالتمكين يدل ضمنا وبكل بساطة على
أكثر من معنى المشاركة في القوة او السلطة ،ويظهر ذلك جليا في التعريف الذي تبناه الكاتبان
كونجر وكانونجو.

ولتقرير مستوى التمكين في أي منظمة ،حدد كونجر وكانونجو خمس مراحل لعملية التمكين،
وتتضمن-:

المرحلة األولى :تشخيص الظروف داخل المنظمة التي تسبب في الشعور بفقدان القوة بين

العاملين .ويمكن تصنيف هذه العناصر إلى عوامل تنظيمية كالتغيرات التنظيمية الرئيسية ،والمناخ
البيروقراطي ،والضغوط التنافسية ،وضعف نظام االتصاالت ،والمركزية العالية في توزيع الموارد .أما
عناصر اسلوب االشراف ونظام المكافآت فتشمل :التسلط ،والسلبية ،والتحديد االعتباطي للمكافآت،
وضعف قيم التحفيز ،وغياب اإلبداع .وتشمل عناصر تصميم العمل :غياب وضوح الدور ،وضعف

أو غياب التدريب والدعم الفني ،ونقص السلطة المناسبة ،وعدم التحديد المناسب للموارد ،واالهداف

الغير واقعية ،ومحدودية االتصال بين القيادات اإلدارية والعاملين ،والروتين الشديد في العمل،
وضعف التنوع في العمل.

أ ن الحاجة لتبني التمكين تكون ضرورية عندما يشعر العاملون بضعفهم وعجزهم داخل

التنظيم ولهذا البد أن تعمل اإلدارة على التقصي والتعرف إلى األسباب التي أدت إلى ذلك الشعور
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وعندما يتم التعرف إلى تلك الظروف يمكن للمنظمة أن تتبني است ارتيجية للتمكين إلزالة تلك
الظروف.

المرحلة الثانية :استخدام أساليب إدارية مثل اإلدارة بالمشاركة ومتطلباتها كتحديد الهدف ،واثراء

الوظيفة ،والمكافآت المرتبطة باألداء ،ويجب أال يكون الهدف من استخدام تلك االستراتيجيات إزالة
الظروف والعوامل الخارجية المسببة لشعور العاملين بفقدان القوة فقط ولكن يجب استخدامها أيضا
وبشكل رئيس في تزويد المرؤوسين بمعلومات عن فعاليتهم الذاتية.

المرحلة الثالثة :تقديم معلومات عن الفاعلية الذاتية للعاملين وذلك باستخدام أربعة مصادر هي:
المكاسب الغير فعالة ،والتجارب المنجزة ،واالقناع اللفظي ،واالستثارة العاطفية.

المرحلة الرابعة :ونتيجة الستقبال المرؤوسين لتلك المعلومات سيشعر المرؤوسون بالتمكين من خالل
الزيادة في الجهد المبذول ،وتوقعات االداء ،واالعتقاد بالفاعلية الذاتية.

المرحلة الخامسة :التغير في السلوك من خالل اصرار ومبادأة المرؤوسين إلنجاز أهداف المهمة
المعطاة.

 -1نموذج (Beyerlien &Harris Model )2003
لقد حدد هذا النموذج ثالثة مكونات البد من توافرها حتي تتحقق عملية التمكين وتتمثل هذه

المكونات الثالثة في السلطة والمساءلة والقدرة ،وعرفت العناصر المذكورة باالتي( :البلوي،
 ،2008ص)22

أ -القدرة :هي امتالك المعلومات والمهارات والمعرفة الضرورية التخاذ القرار لفعل وانجاز المهمات.
ب -المساءلة :هي تحمل افراد وجماعات العمل المسؤولية إلنجاز المهمات الواجبة.

ج -السلطة :هي اعطاء التابعين القوة والحرية إلدارة وانجاز المهمات وصنع الق اررات ذات العالقة.
ويري الباحث أن التمكين كاستراتيجية إدارية لها متطلباتها ومقوماتها وأسسها ال سيما في
البيئة التي نحن بصدد التطبيق فيها وهي الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة والتي تحتاج بداية

إلى التغلب على الكثير من المعوقات التي تحد وتمنع من إتباع تلك االستراتيجية والتي تعزز وتوجه
العامل في مكانه وبيئة عمله الصحيحة وفقا لما تم اإلشارة إليه في تلك النماذج السابقة.

عاش ارً :فوائد التمكين اإلداري

يحقق التمكين العديد من الفوائد على مستوي العاملين والمنظمة.

أوال :على مستوي المنظمة

 -1زيادة إدراك العاملين لحاجات المنظمة.
 -2تحسين الجودة واالنتاجية.
 -3تعزيز الوالء وااللتزام.

19

 -4زيادة فاعلية االتصاالت(الطائي وقدادة،2008،ص.)237
 -5مساهمة التمكين في تقليل األخطاء الناتجة عن العمل بنسبة قد تصل إلى .%40

 -6تخفيض الكلف بنسبة تتراوح من ( (.)%15 -10اندراوس ومعايعة،2008،ص.)152
ثانيا :على مستوي العاملين ( :الطائي وقدادة ،2008 ،ص.)237

 -1زيادة مستوي الرضا عن العمل.

 -2زيادة السيطرة على المهام اليومية.
 -3زيادة الشعور بالملكية في العمل.
 -4زيادة الثقة بالنفس.

 -5توفير فرص العمل.
 -6الحصول على معارف ومهارات جديدة.

ويشلير جللالب والحسليني ( ،2013ص )107إلللى أن التمكلين باعتبللاره أمل ار حاسللما لنجلاح العمللل

في عصر العولمة ،وبرأيهم فان للتمكين فوائد هامة لكل من المنظمة والعاملين يمكن اجمالها باالتي:
 -1يزيد من الشعور باالنتماء ،واشباع الحاجات االنسانية األساسية.

 -2يولد الشعور لدي االفراد العاملين بأنهم األساس في نجاح المنظمة.
 -3يصبح العمل أكثر اثارة ،محفزا ،وممتعا وذو مغزا.

 -4يزيد التمكين من الفاعلية التنظيمية ويحسن من الكفاءة.

 -5السللرعة فللي اتخللاذ الق ل اررات واالقت ارحللات ،وتحسللين عمليللة تسللليم الخللدمات وتس لريعها االمللر الللذي
يوفر الكثير من االموال والوقت للمنظمة.

 -6يشجع التمكين على بناء العالقات الجيدة بين أفراد التنظيم.
ويستنتج الباحث مما سبق أن تطبيق استراتيجية التمكين للعاملين اإلداريين وتحقيق متطلباتله

تكمللن فللي عظللم اإلفللادة منلله فهللو يكسللبهم االسللتقاللية والمرونللة وسللرعة االسللتجابة والشللعور بالرضللا
واطالق الطاقات والقدرات اإلبداعية الكامنة إلى جانب تحقيق الوالء واالنتملاء ،السليما فلي ظلل البيئلة
والعصر التكنولوجي والمعلوماتي اللذي نعيشله وبالتلالي سلينعكس ذللك عللى الجامعلات وعللى ملواقعهم

الوظيفية بحيث يحقق التنمية المستمرة وتطوير المعرفة والمهارة فيها.
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الحادي عشر :متطلبات التمكين اإلداري
 -1التفويض:

تفويض السلطة يعد من المبادئ المهمة في العمل اإلداري وعلى كافة المستويات ،مما يجعل تقسيم

العمل وتوزيع المهام واألهداف المطلوب تحقيقها من أعقد األمور التي تالزم العمل االداري المثالي.

أ -مفهوم التفويض:

اعتبر الياسري ( ،2007ص )3تفويض السلطة هو "مزيج بين المركزية والالمركزية بنسب
متفاوتة بسبب ارتباطهما بتفويض السلطة وهو أمر نسبي عن درجة التفويض".

واعتبر السامرائي (،2001ص )83التفويض أنه "عملية أساسية للمنظمة إذا أرادت تحقيق

أهدافها ،وهي ضرورية ألن المدير ليس لديه الوقت الكافي للقيام بكل األعمال ،لذا يعد وسيلة
مهمة الستخدام وقت اإلدارة االستخدام األمثل له".

وعرف الجيزاني (،2007ص )47التفويض بأنه "العملية التي يقوم من خاللها المسؤول بمنح

مرؤوسيه التفويض الالزم لمساعدته في اتخاذ الق اررات الخاصة والمهمة ،واعطائهم المرونة
والحرية المناسبة في العمل وصوال لتحقيق األهداف التي ترمي اليها المنظمة التي يديرها".
ب -أهمية وأهداف تفويض السلطة وآثارها:
السلطة –كعمل إداري– لها أثر كبير على األداء الوظيفي واالنجاز ،ففي حالة تفويض المسؤوليات
تفويضاً مستوفياً لمقداره وشروطه للموظفين المؤهلين والمتحمسين فإن معطيات التفويض ستأتي بآثار

إيجابية وفوائد تتمثل هذه األثار بتحقيق األهداف التالية:

 )1تقوية العالقات اإلنسانية بين أعضاء التنظيم :إن التفويض يعني الثقة في قدرة المرؤوسين على
تحمل المسؤولية والقيام بالواجبات ،وهو يعني تعبير عن حاجة يسعي األفراد إلى اشباعها عن طريق

اعتراف االخرين بقدراتهم وقبولهم لهم ،األمر الذي ينعكس على هؤالء األفراد بصورة إيجابية تتثمل

في زيادة األداء واالنتماء للتنظيم ،وبالتالي فإنه سيقدم كل االحترام والتقدير لرئيسه األعلى وإلدارته،
ويسود بذلك روح الفريق والوالء واالعتزاز باالنتماء لمثل ذلك التنظيم (اللوزي ،2003 ،ص .)146

 )2أشار النجار(  ،2006ص )8أن أهمية التفويض تكمن في تحديد الوقت والطاقة البشرية لكل فرد في
المنظمة وتحديد مجال الرقابة ،اضافة إلى ذلك توفير النمو التنظيمي في المنظمة للعاملين وزيادة
التنافس ايضا في المستويات التنظيمية الدنيا وتوفير فرص التطوير اإلداري.

 )3التخلص من المركزية والتي من سلبياتها عدم القدرة على المتابعة والتنفيذ وكبت األفكار في المستويات
التي ما دون المدير(.)certo,2007,p:248

 )4توفير الكفاءة اإلدارية :حيث أن التفويض يساعد على اكتشاف الكفاءة اإلدارية ولمن لديه استعداد
للعمل واالنجاز(حبتور ،2009 ،ص.)169
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 )5الصحة التنظيمية :وتعتمد على إنجاز أهداف المؤسسة ،ويلعب المدير الدور الرئيسي في االستجابة
لمتطلبات التغيير ،وهذا يتطلب مشاركة العاملين بالمؤسسة في اتخاذ الق اررات (كنعان،2009 ،

ص.)240

ويرى الباحث أن التفويض أفضل من التدريب في رفع كفاءة المدير اإلداري ال سيما وأنه

يؤدي إلى تكافؤ السلطة والمسؤولية وتحسين الممارسة اإلدارية بل يعتبر مهارة ضرورية للعاملين
اإلداريين ومتطلب هام يساعدهم على تنمية الثقة بالنفس لديهم ،كون التفويض ضروري إلحداث تغير

شامل في األمور اإلدارية واحداث إصالح متكامل وبالتالي تحقيق اقتصاد في الوقت والجهد وابراز

لدور المؤسسات واإلعالء من قيمتها ومهارات التعاون لدي عامليها وموظفيها.
ج -المبادئ األساسية للتفويض الفعال:

يمكن تلخيص المبادئ التي تقوم عليها عملية التفويض الفعال كما يلي( :كنعان ،2009 ،ص)233

 )1أن تكون الواجبات والمهام المراد تفويضها محددة وليست عامة وواضحة وليست غامضة وان تكون
السلطات المفوضة إلنجازها كافية لتحقيق النتائج المرتقبة من التفويض.

 )2فاعلية وسائل االتصال بين القائد ومرؤوسيه من خالل المحافظة على خطوط االتصال مفتوحة بينه
وبين من يفوض له السلطة من مرؤوسيه.

 )3حسن اختيار القائد للمرؤوسين الذين يتم تفويض السلطة لهم ،فقدرة وكفاءة الموظف الذي يفوضه
القائد بالمهمة المراد تفويضها تعتبران من متطلبات التفويض الفعال.

 )4عدم انتقاد المرؤوسين ،فالنقد يجعل المرؤوس يقاوم قبول التفويض عن أعمال إضافية ،فإذا حدث
خطأ فإن الخلل ينبغي شرحه بنفس الطريقة التي تحسن األداء في النتائج المستقبلية.

ويرى الباحث أن للقيام بعملية تفويض ناجحة وفعالة وقادرة على تحقيق الغرض منها البد

من توافر انسجام وتوافق بين األنظمة والقوانين النافذة داخل المؤسسة وان يكون هناك تفويض كامل

للمسؤولية مع توضيح للحدود والسلطات المخولة قبل التفويض من قبل الرئيس األعلى ،وهذا بالتالي
يعتبر تفويض للمسؤولية بحيث يفوض الرئيس األعلى جزء من صالحياته واختصاصاته وسلطاته

لبعض المرؤوسين ،مع ضرورة التأكيد على أن التفويض ال يكون إال من األعلى إلى األسفل
فالتفويض يعد وسيلة للتخلص من المركزية.

د -معوقات التفويض:

هناك معوقات تتعلق بالمدير منها:

 )1خوف المدير على مركزه إذا ما أبدي المرؤوس كفاءة أو جدارة غير عادية على التنفيذ مما قد
يفقده المركز الذي يشغله (حنفي ،2006 ،ص.)243
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 )2انعدام الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين ( حبتور ،2009 ،ص .)168
أيضاً هناك معوقات تتعلق بالمنظمة ،ومنها( :فليه ،وعبد المجيد ،2005 ،ص.)337

 )1تعدد التقسيمات اإلدارية مع تباين النشاط الذي تقوم به الوحدات اإلدارية في المؤسسة مما
يترتب عليه حدوث تصادم بين الق اررات ،وتعدد مصادر صنع القرار.

 )2عدم استقرار أساليب األداء وعدم كفاية وسائل التنسيق والرقابة وعدم تحديد واجبات الوظائف
وسلطاتها بوضوح.

 )3عدم توفر نظم فعالة للمعلومات كالتقارير الشهرية والسنوية وغيرها يعيق ممارسة العاملين
المفوضين للمهام المفوضة إليهم.

مما سبق وتم اإلشارة إليه يري الباحث أن لمعيقات التفويض أسباب متعددة أهمها :رغبة

المدير أو المسئول في القيام بالمهمة بنفسه ،إما العتقاده أنه يستطيع القيام بها بشكل أفضل من

مرؤوسيه المتالكه المهارات والقدرات والخبرات واإلمكانات والمعارف الالزمة لذلك ،واما لنقص

العمالة في المنظمة ولضعف ثقته باآلخرين ،واما لعدم وعيه الكامل بمزايا التفويض وضعف قدراته

ومهاراته التفويضية ،واما أن تكون تلك األسباب كاملة مجتمعة ،وقد تكون هذه األسباب ناتجة عن

المرؤوس نفسه بمعني من عدم كفاءة أو قدرة أو خوف من تحمل النتائج أو المساءلة ،وقلة الحوافز،
أو قد يكون السبب الرئيسي وراء تلك المعوقات التنظيم نفسه أو المناخ العام داخل المنظمة مثل :قلة

عدد الموظفين ،وعدم وضوح السلطات والمسؤوليات وسياسة الرأي والقرار الواحد.
ه .العوامل الواجب مراعاتها للتفويض الفعال( :المغربي ،2006 ،ص )378

 )1تحديد النتائج المتوقع أن يصل اليها المرؤوس واألعمال التي يجب أن يلتزم بها وينفذها بشكل
مالئم.

 )2بيان األسباب التي أدت إلى التفويض :يفضل أن يشرح الرئيس لمرؤوسه األسباب وراء تفويضه
القيام باألعمال والواجبات المختلفة.

 )3اعالم الغير بموضوع التفويض :يجب أن يعرف الغير ممن لهم عالقة بموضوع التفويض أن
هناك مجاال معينا من األعمال التي تم تفويضها بموضوع التفويض سواء تم ذلك من خالل

االتصاالت المكتوبة أو الشفهية.

 )4االستعداد لتقبل أخطاء االخرين :فالمرؤوسين سوف ال يقومون بأداء األعمال بنفس الكفاءة التي
يقوم بها الرئيس.
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ويرى الباحث أن التفويض يجب أن يكون محدداً من حيث مدى السلطة ومجاالت استخدامها بمعنى
أن تصريح التفويض ليس مفتوحا للمرؤوس باستخدام الصالحية المفوضة بال قيود أو حدود أو
ضمن نطاقات معينة بل محدد ضمن مجاالت وقواعد وأسس نص عليها في قرار وكتاب التفويض.

 -2المشاركة والعمل الجماعي:
أوالً :المشاركة
يعد مفهوم المشاركة من المفاهيم التي لم تحظى بتحديد قاطع  ،شأنها في ذلك شأن معظم ان
لم يكن كل المفاهيم في مجال المعلومات االنسانية وغالبا ما يكون متصال بمجال اخر من
مجاالت المعرفة وبخاصة في العلوم االنسانية.
المفهوم اللغوي للمشاركة :المشاركة في اللغة العربية تعني االشتراك مع (شاركه) صار شريكه،
(واشتراكا) في كذا و(تشاركا) ،و(شركة) في البيع والميراث (يشركه) مثل علمه تعلمه (ابن منظور،
 ،2002ص )67
المفهوم االصطالحي للمشاركة :هناك عدة تعريفات للمشاركة تحدث فيها مجموعة من الكتاب
والباحثين :فقد أشار عمار( ،2002ص )28معرفا المشاركة" :بأنها احساس بالمصير المشترك
تتمثل في المشاركة بالفكر والتوجيه وابداء الرأي ،وقد تظهر في القيام بالعمل أو تقديم القدوة ،وقد
تكون بهما جميعا ،فهي مشاركة بالعقل والقلب واليد في المجاالت المختلفة من أجل مصلحة
المؤسسة".
وأشار  )2008,p. 389 ( Al-yahyaأن المشاركة هي "عملية تنظيمية تهدف إلى مشاركة
اإلدارة لجميع الموظفين وتأثيرهم في عملية الق اررات" ،وعرف  )2005 ,p.7( Abyassinالمشاركة
" بأنها اندماج العاملين مع اإلدارة في عملية صنع الق اررات اإلدارية"
كما عرف  )2001, p.507( Kaufmanالمشاركة بأنها "هي التي تعني تحويل سلطة
ومسؤولية اتخاذ القرار إلى العاملين في الخطوط األمامية ودمجهم في عملية التحكم والتنسيق لجميع

العمليات واألنشطة في المنظمة".
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م ازيا وعيوب المشاركة في صنع القرار:

 .1مزايا المشاركة:

إن المدير الراغب والمصمم على نجاح قيادته ،عليه أن يعزز نجاحه في إشراك المرؤوسين معه في
عملية صنع الق اررات والتي سوف تحقق نتائج إيجابية للمرؤوسين وللمنظمة كما يترتب على ذلك

الوصول إلى ق اررات رشيدة ومن أهم المزايا التي تتحقق نتيجة المشاركة في صنع الق اررات ،حيث
يشير كنعان إلى أهمها وهي (كنعان ،2009 ،ص:)233

أ -إن إشراك المرؤوسين في عملية صنع الق اررات تتيح لهم المجال للتعبير عن أراءهم واإلسهام
باقتراحاتهم في كل المسائل التي تهمهم أو تمس نشاطاتهم أو تؤثر في ظروف عملهم.

ب -تخلق المناخ الصالح والمالئم لتشجيع التغيير وتقبله في إطار مصلحة المرؤوسين والتنظيم.

ج -تؤدي إلى تحقيق الثقة المتبادلة بين المدير والعاملين في التنظيم وبين التنظيم والجمهور الذي يتعامل
معه من ناحية أخري.

د -تؤدي إلى إقامة عالقات إنسانية جيدة مع العاملين وعالقات عامة حسنة مع الجمهور.
وقد أشار حبتور ( ،2009ص  )246إلى مزايا أخري أهمها:

 )1سهولة التوجيه ،بعد أن تقل الحاجة لتوسيع نطاق الرقابة لشعورهم بالمسؤولية.

 )2تحسين نوعية الق اررات اإلدارية ،بعد أن تتحسن قنوات إيصال المعلومات من القاعدة وصعودا إلى
القمة القيادية.
 .2عيوب المشاركة:
يرى حجا ،وعلي ( ،2010ص )225-224أن عيوب المشاركة في صنع الق اررات هي على النحو
التالي-:

أ -تستغرق الق اررات التي تصنع بطرق ديمقراطية ،وقتا أطول من تلك التي تصنع انفراديا بواسطة

الرئيس لذلك فإن أساليب المشاركة ال تصلح في حاالت الطوارئ واألزمات التي تتطلب ق اررات

سريعة.

ب -قد يؤدي إشراك المرؤوسين في مجال معين إلى زيادة الطموح واتساع توقعات المرؤوسين إلى
المشاركة في مجاالت أخري ال تناسب طبيعتها إشراكهم فيها.

ج -قد تترك المشاركة انطباعا لدي المرؤوسين بأن الرئيس يعتمد إلشراكهم نتيجة قلة خبرته ،وضعف
مبادئه ،وضعف ثقته بق ارراته.

د -إن المشاركة قد تؤدي إلى انخفاض في كفاءة القرار إذا لم تتوافر الخبرة والمهام الكافية لدي
المرؤوسين المشاركين في صنع القرار.
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ه -تؤدي المشاركة إلى تشتت المسؤولية فالقرار الذي يتخذ في إطار الجماعة كثي ار ما يحوي درجة عالية
من المجازفة والمخاطرة نتيجة شيوع المسؤولية.

كما أشار السهلي ( ،2006ص )40-39في دراسته إلى عيوب أخري للمشاركة على النحو التالي:
أ -قد تتباين وجهات النظر ويحتدم الخالف بين األعضاء المشاركين عندما يكون من المناسب اللجوء
إلى الحل ول الوسط فعاال للمشكلة وقد يتخذ الحل الوسط حال توفيقيا يميل إليه الجميع عندما تلوح

بوادر الخالف بين األعضاء قبل وصول المناقشات إلى نهايتها وذلك تجنبا للمزيد من التعارض

والخالف وحرصا على وحدة الجماعة.

ب -المشاركة في صنع الق اررات تصبح غاية في حد ذاتها وليست وسيلة لتحقيق ديمقراطية اإلدارة.
فالهدف األساسي من المشاركة هو إعطاء المرؤوسين فرصة إلبداء الرأي وتقديم االقتراحات فيما
يتخذ من ق اررات إال أن ما يتم في الواقع العملي أن المدير هو في الغالب صاحب االختيار النهائي

ألنه المختص رسميا بإصدار القرار ويتحمل وحده المسؤولية.

ج -حدوث بعض الظواهر السلوكية غير المرغوبة أثناء مناقشة القرار بما يؤثر سلبا على المناقشات
وبالتالي على كفاءة القرار المنوي اتخاذه.

ويرى الباحث أن المشاركة مهمة لنجاح وتحقيق اإلدارة ألهدافها ال سيما وأنها عملية تنظيمية

تساعد على مشاركة العاملين واندماجهم وانخراطهم في العمل وتساعد في أن يكون القرار بمشاركة

الجميع ال سيما وأنها تساعد في انتقال السلطات والمسؤوليات للمرؤوسين بما يوصل إليهم شعور
بأنهم جزء ال يتج أز من اإلدارة العليا وأنهم مساهمون في التأثير وصناعة أي قرار أو برنامج داخل

المؤسسة وهذا يعتبر مدخل ومتطلب هام لعملية التمكين بالنسبة للعاملين اإلداريين في الجامعات
والمؤسسات بما يشعرهم باألمن الوظيفي والرضا وتحقيق أعلي معدالت الربحية للمؤسسة والمنظمة

ولمواقعهم الوظيفية قبل كل ذلك.
ثانياً :العمل الجماعي

أما العمل الجماعي فهو تجمع االدبيات في مجال التمكين على مكانة فرق العمل كإحدى

اآلليات األساسية لتطبيق التمكين في التطوير والتحسين اإلداري (أفندي ،2003 ،ص  )45ألنه
ينجز جزءا مهما من مهمات المنظمات بوساطة الجهد الجماعي ،والجماعة  Groupهي تجمع أو

مجموعة من األفراد الذين يتفاعلون مع بعضهم لدرجة ملحوظة ،لتحقيق هدف مشترك ،ويؤثر سلوك
الجماعات في أداء المنظمة وفى السلوك الفردي فيها أيضاً (الشماع ،2004 ،ص .)29

ويختلف فريق العمل عن الجماعة من حيث شمولية العمل ،فالفريق مكلف بإنجاز المهمة وتحقيق

االهداف ،وصفة العمل فيه اجبارية حيث أنه جزء من الهيكل التنظيمي ويتخذ ق اررات تنفيذية،
والعضوية فيه ثابتة وأعضاؤه متجانسون ،والمسؤولية جماعية ويرتكز في عمله على فكرة العمل
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الجماعي .اما الجماعة فتكون مكلفة بإنجاز مسائل معينة وصفة العمل فيها تطوعية ،وسلطتها في
الغالب استشارية ،وتنتهي بانتهاء مدتها ،وأعضاؤها غير متجانسين من حيث الوظيفة والمنصب،
والمسؤولية فردية ،وهي ادارة تدريبية لتطوير العمل بشكل جماعي (الصريفي ،2003 ،ص.)131

تلعب فرق العمل دو ار هاما في مجال تطبيق التمكين ،حيث تعتبر إحدى االليات االساسية

بذلك للتطوير والتحسين االداري (الطراونة ،2006 ،ص )43بحيث تعد فرق العمل أكثر فعالية في

وبناء
معالجة االزمات ،ألنها تتمتع بموارد وبمهارات متنوعة أكثر ،وبسلطة اكبر في اتخاذ الق اررات،
ً
عليه يجب أن يمنح المديرون فرق العمل سلطة كافية لتنفيذ الق اررات المتعلقة بتسيير األعمال

الخاصة بهم ،وتطبيق التحسينات التي يقترحها الفريق في العمل (العساف ،2006 ،ص.)55

وأشار الدوري وصالح ( ،2009ص )88إلى أن فرق العمل في المنظمات المتمكنة تختلف عنها
في المنظمات التقليدية ،اذ ان فرق العمل في المنظمات المتمكنة تتميز باالستم اررية ،فهي ال تنتهي

بانتهاء المهمة أو المشروع ،كما أنها تتميز بإدارة نفسه بنفسه ،فأعضاء الفريق يشتركون جميعا في
رسم الخطط وفى تنفيذها وفي ادارة العمل منذ البداية وحتي النهاية ،فالتمكين يصب على وحدة

تنظيمية لها كيانها المستقل ،وليس على مجموعة من األفراد العاملين الذين ال تربطهم روابط

واضحة ،والغاية من التمكين في هذا اإلطار هو إرشاد فريق العاملين بالكيفية التي تجعلهم أقل
اعتمادا على االدارة العليا في إدارة نشاطاتهم.

ويري الباحث أن العمل الجماعي يعتبر من أساسيات نجاح أي منظمة ال سيما وأنه يعتبر فرصة
جيدة لالستفادة من كافة المهارات والخبرات التي يتمتع بها كامل أفراد المؤسسة كونها تمنح الفرد

العامل القوة وتشعره باألمن واشباع الحاجات واالنتماء والتقدير ،وتساعد في نبذ الخالفات بين
العاملين والتعبير عن الرأي بكل حرية وبالتالي يصبح اإلنصات إلى أراء اآلخرين هو السمة الغالبة

بينهم.

 -3الثقة اإلدارية:
تعد الثقة مفهوما أساسيا في الحياة اإلنسانية وكلمة (ثقة) واشتقاقاتها غالبا ما أكد عليها

الكتاب والباحثون في مجال القيادة التربوية ،بوصفها شيئا موجودا ومرغوبا ،وأن هذا المفهوم موضح
بما فيه الكفاية .باستثناء بعض المحاوالت التي قام بها عدد من الباحثين للتوسع في مفهوم الثقة

وتحليله ،وأوضحوا أن الثقة ظاهرة معقدة وديناميكية ومتعددة األبعاد ،ترتبط بعدد من المتغيرات

المهمة ذات الصلة بفاعلية ،والعالقات اإلنسانية وأنماط السلوك ،وتعمل ضمن المجالين المعرفي
والنفسي بوصفهما دافعا للسلوك على مستوى العالقات بين األشخاص ،لتشكيل عملية التبادل

االجتماعي ،وداخل المنظمات للتأثير في األداء الجماعي (.)Adams,2008,p. 305
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إن الثقة في القادة والمنظمة وااللتزام لهما .يعدان من المتطلبات الضرورية للقيادة من أجل
تحقيق النجاح في تنفيذ برامجها .ومن المنطق القول بأن الثقة في العالقة بين القائد واألتباع ستؤثر

في الرضا عن العمل لدي األتباع ( .)Nogoda,2008,p.82وأشار Bhattachiejee

) ( 2002, p.211إلى أن الثقة تتضمن اعتقاداً أو توقعاً ألحد األطراف بأن سلوك الطرف

اآلخر من حيث العالقة بينهما ،أو نتائج هذه العالقة ستكون للمصلحة الشخصية للطرف اآلخر.

ومن وجهة نظر  (2006, p.537) Adoborفإن الثقة تشير إلى اعتقاد الفرد أو الجماعة والذي
يمكن الفرد أو الجماعة من:

 )1توفير اخالص السلوك انسجاما مع االلتزام الضمني والصريح في العمل.
 )2الصدق وااللتزام بكل ما تم االتفاق عليه.

 )3عدم االفراط باتباع سياسة المفاضلة حتي عند توافر الفرص.

وتعتقد  (2003,p.605) Costaبأن التوقعات اإليجابية نحو سلوك اآلخرين والرغبة في

عدم الحصانة  Vulnerableتجاههم ،تعتبر من العناصر الهامة لتعريف مفهوم الثقة.

أما  (2001,p.36) Holtonفيشير إلى أن الثقة تمكن االفراد من االنسجام والتقارب

والعمل المشترك مع اآلخرين ،باإلضافة الى االنفتاح عليهم للتعرف على أفكارهم وشخصياتهم ،

واإليمان بصحة تلك األفكار دون مخاطرة أو خوف.
فوائد الثقة بين العاملين:

إن التفاعل االجتماعي بين األفراد هو أول متطلبات األداء للجماعات التي ينتمون اليها ،

وأن هذا التفاعل ال يمكن أن توفره األنظمة الرسمية للمنظمة .والعامل المهم والمسؤول عن خلق
التفاعل والعالقة المشتركة بين األفراد هو وجود جو من الثقة بينهم .فالثقة هي السبب في تطوير

وحماية روح التعاون والتضامن والعمل المشترك .كما تؤثر الثقة أيضا في مخرجات الجماعة ومن

ثم مخرجات المنظمة بشكل مباشر وغير مباشر ،كما وتوفر الثقة أجواء األمان النفسي ألفراد

الجماعة والتي بوجودها فقط يمكن لهم تقبل اآلخرين بسهولة ومناقشة األخطاء والتعبير بحرية عن
نواياهم ،ومن ثم زيادة التعاون فيما بينهم ).) Erden and Ozen, 2003, p. 337

وتدل الثقة على ديناميكية التعاون بين أفراد المنظمة المتعلمة ،ويتم تطوير الثقة عن طريق تكرار

التفاعل الجوهري ،والذي فيه يتعلم األفراد كيف يشعرون بالراحة واالنفتاح على اآلخرين وتبادل
وجهات نظرهم ومخاوفهم عندما تكون أفكارهم ومبادئهم أمام تحديات بدون مخاطرة أو خوف من

النتائج ،وخاصة عندما يكون االختالف في اآلراء خارج ما هو شائع ومعروف أو واجب االمتثال

له ،ولرفع اإلمكانات المعرفية ألفراد الجماعة فمن الضروري تشجيعهم على تقاسم االهتمامات
واالشتراك في القيم وتبادل الحلول فيما بينهم(.)Holton,2001,p.36
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ويرى الباحث أن الثقة اإلدارية مهمة جدا ألي منظمة ال سيما وأنها تحقق ميزات جوهرية في
دعمها ودفعها نحو تحقيق أهدافها بكل كفاءة وفاعلية ،كونها تسهل عمل اإلدارة وتسهل الفرصة
لمواجهة المخاطر العالية مع القدرة على االستخدام األمثل للموارد وتحقيق التكامل األمثل لعملية

الرقابة والدفع نحو التطوير والتنمية وزيادة فاعلية وكفاءة المنظمات ،ال سيما وان المنظمات
والمؤسسات التي تتميز بالثقة يمكن للفرد العامل أن يري فيها المناخ المشجع على المشاركة
وتحمل كامل للمسؤولية وارتفاع معدالت ومؤشرات االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي والقدرة

والمشاركة في اتخاذ الق اررات مع زيادة اإلنتاجية.
 -4االتصال الفعال:
االتصال ركيزة العملية االجتماعية وهو الوسيلة التي يستخدمها اإلنسان لتنظيم واستقرار وتغيير
حياته االجتماعية ونقل اشكالها ومعناها من جيل الى جيل عن طريق التعبير والتسجيل والتعليم ،وال

يمكن ألية جماعة أو منظمة أن تنشأ وتستمر دون اتصال يجري بين أعضائها.

 )1مفهوم االتصال :هو عملية هادفة لنقل المعلومات ،من شخص الى آخر ،بغرض ايجاد
نوع من التفاهم المتبادل بينهما( السكارنة ،2009 ،ص.)51

 )2أهمية االتصال الفعال:

إن أهمية االتصال بالنسبة للمدير والعاملين بالمنظمة تنبع من عدة نواح أهمها ما يلي:
أ -إن القدرة على انجاز األهداف تتوقف على كفاءة االتصاالت التي يبرزها العامل في عمله ،وقد
أوضحت الدراسات أن النجاح الذي يحققه اإلنسان في عمله يعتمد في ( )%85منه على براعة

االتصال و( )%15فقط يعتمد على المهارات العملية أو المهنية المتخصصة.

ب -إن عملية االتصال تمثل جزءا كبي ار من األعمال اليومية ويقدر بعض الخبراء أنها تستهلك ما
بين  % 95 -75من وقت الموظفين.

ج -أنها تفيد في نقل المعلومات والبيانات واإلحصاءات والمفاهيم عبر القنوات المختلفة بما يساهم
في اتخاذ الق اررات اإلدارية وتحقيق نجاح المنظمة وتطويرها.

د -هي ضرورة أساسية في توجيه وتغيير السلوك الفردي والجماعي للعاملين.
ه -تسهم في نقل المفاهيم واآلراء واألفكار عبر القنوات الرسمية لخلق التماسك بين مكونات
المنظمة ،وتوحيد جهودها بما يمكنها من تحقيق أهدافها.

و -االتصال وسيلة هادفة لضمان التفاعل المشترك لألنشطة المختلفة للمنظمة (السكارنة،2009 ،
ص.)55
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 )3وظائف االتصاالت اإلدارية الفعالة:
إن االتصاالت اإلدارية الفعالة تمكن المدراء من ممارسة وظائفهم في التوجيه والتدريب
بشكل فعال يخدم أهداف المؤسسة والمنظمة  ،ويساعد في تحقيق الكفاية والفعالية  ،ويمكن بيان

وظائف ومهام االتصاالت اإلدارية الفعالة فيما يلي (الحريري ،2010 ،ص:)21
أ -إنشاء العالقات اإلنسانية واالجتماعية بين األفراد.
ب -التفاهم والتفاعل بين األفراد.

ج -تبادل وجهات النظر والمبادرات واآلراء والمقترحات.
د -االنفتاح على العالم الخارجي ومعرفة األحداث والمستجدات.

ه -إكساب األف ارد القيم واالتجاهات والعادات التي يقرها المجتمع.
و -تطوير العالقة بين المؤسسة والمجتمع المحلي.

ز -دراسة المشكالت التي تظهر في المؤسسة وتحليلها وايجاد الحلول الناجحة لها.
ح -إكساب األفراد والمهارات والخبرات الالزمة.
ط -تحفيز العاملين وتنشيط هممهم.

ي -قيادة اآلخرين والتأثير فيهم واقناعهم حول مواضيع معينة عن طريق الحوار البناء.
 )4أهداف االتصال اإلداري الفعال:
حدد العجمي ( ،2000ص )119أهداف االتصال اإلداري الفعال في التالي:

أ -نقل األوامر والتعليمات من القادة إلى المرؤوسين.

ب -توصيل المعلومات والبيانات والتقارير المطلوبة إلى القادة كي يتمكنوا من اتخاذ الق اررات الرشيدة
على ضوئها.

ج -نقل أ ارء وأفكار ووجهات نظر المرؤوسين وردود فعلهم اتجاه التعليمات الصادرة إلى اإلدارة العليا
كي تتصرف على ضوئها.

د -التنسيق بين جهود العاملين في التنظيم بشكل يمكنهم من القيام بأعمالهم ووظائفهم بكفاءة عالية.
ه -تعريف العاملين في التنظيم بما يدور حولهم من أحداث بشكل يمكنهم من مراعاة الظروف
الداخلية والخارجية عند قيامهم بوظائفهم.

و -إحكام اإلشراف على المرؤوسين ومتابعة أوجه نشاطاتهم المختلفة ،والتأكد من أن كل تصرف قد
تم أداؤه في الوقت واألسلوب المحددين له.

ز -رفع الروح المعنوية بين العاملين نتيجة لتوضيح األهداف والغايات التي تسعي اإلدارة إلى
تحقيقها ،وبيان الخطط والسياسات الالزمة لبلوغ تلك األهداف.
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ويرى الباحث أن االتصال اإلداري الفعال ضروري لكافة المستويات اإلدارية كونه أداة فعالة
للتأثير في السلوك الوظيفي للمرؤوسين ،السيما وانه يوعي األفراد العاملين بطبيعة عملهم وطبيعة

نقل األفراد والتعليمات والتعرف والقدرة على مواجهة المشكالت وحلها ،وترتيب وتنسيق مهام
العمل وبالتالي ذلك بمجمله يخدم ويساعد في تكوين عالقات سليمة ومتينة بين الرؤساء
والمرؤوسين ،وتدعيم العالقة بين المنظمة والقوي االجتماعية الحية كونها جزء ال يتج أز من البيئة

المحيطة.

 -5التدريب المستمر:
"هو تلك العملية المنظمة المستمرة التي تكسب الفرد معرفة أو مهارة أو قدره أو أفكا ار وأراء الزمة
ألداء عمل معين أو بلوغ هدف محدد" أو بتعريف آخر فإن التدريب" :هو الجهود اإلدارية أو

التنظيمية التي تهدف إلى تحسين قدرة اإلنسان على أداء عمل معين أو القيام بدور محدد في

المنظمة التي يعمل بها" (الطعاني ،2007،ص.)16

وبما أن التدريب كما ذكرنا هو نوع من أنواع النشاط المقصود والمخطط في أي مؤسسة،

فالبد عند الشروع في تخطيط عملية التدريب وتنفيذها ،أن تأخذ بعين االعتبار جميع العناصر والقوى
والعوامل التي تؤثر في تلك العملية ،وأن يكون الهدف من التدريب واضحا وقابال للتطبيق ،اضافة

إلى االستم اررية في التدريب لتطوير العاملين وتنميتهم ،وأن يشمل التدريب كافة المستويات الوظيفية،
وان يكون متدرجا في المواضيع ،فمثال يبدأ بالمواضيع البسيطة ثم األكثر صعوبة ،وأن يلبي

احتياجات المتدربين الفعلية ويتناسب مع مستوياتهم (الطعاني ،2002 ،ص.)31

إن الهدف الرئيسي من أي عملية تدريب سوف يتمثل في تحقيق نوع من التغيير في المعرفة

أو المهارات أو الخبرة أو السلوك أو االتجاه والذي من شأنه تعزيز كفاءة الموظف (كشواي،2006 ،

ص.)120

باإلضافة إلى أنه يعمل على تنمية اتجاهات العاملين اإليجابية نحو العمل ،وزيادة قدرة الفرد

على التفكير المبدع ،ورفع مستوى أداء الفرد ،وللوصول إلى هذه األهداف يتعين ترجمة نتائج التدريب

إلى واقع عملي ،وبالتالي يجب أن يمنح العامل بعد تدربه السلطة ،أو الفرصة لتطبيق ما توصل اليه
من حلول عملية او اقتراحات بناءة جديدة في مجاالت العمل بصفة عامة وفى نطاق عمله بصفة

خاصة (الطعاني ،2002 ،ص.)31
 -1أهمية التدريب المستمر:

يعد التدريب في المنظمات الحديثة أداة التنمية ووسيلتها ،كما أنه األداة التي إذا أحسن استثمارها

وتوظيفها تمكنت من تح قيق الكفاءة والكفاية في األداء واإلنتاج وقد تزايد االهتمام بوظيفة التدريب
31

نظ ار الرتباط هذه الوظيفة بمستوى أداء الفرد للوظيفة التي يشغلها والكفاءة اإلنتاجية .وتبرز أهمية
التدريب من خالل ثالثة مستويات على مستوي المنظمة  ،وعلى مستوي العاملين  ،وعلى مستوى

العالقات اإلنسانية ،ويمكن توضيحها على النحو التالي (عباس ،2003 ،ص.)187

أ -أهمية التدريب للمنظمة:

تتمثل أهمية التدريب للمنظمة بإزالة أو معالجة نقاط ضعف األداء ،سواء أكان ذلك لألداء الحالي أم

األداء المستقبلي المتوقع ،من خالل زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي  ،وخلق االتجاهات اإليجابية

لدي العاملين نحو العمل والمنظمة  ،وتوضيح السياسات العامة للمنظمة ،وكذلك ترشيد الق اررات

اإلدارية وتطوير أساليب وأسس ومهارات القيادة اإلدارية ،كما يساعد في تجديد المعلومات وتحديثها
بما يتوافق مع المتغيرات المختلفة في البيئة ،وكذلك يساهم في بناء قاعدة فاعلة لالتصاالت

واالستشارات الداخلية ،وبذلك يؤدي إلى تطوير أساليب التفاعل بين األفراد العاملين وبينهم واإلدارة.

ب -أهمية التدريب المستمر للعاملين :وتظهر أهمية التدريب المستمر للفرد العامل في المنظمة في
تزويده بالكفاءات المطلوبة كما ينعكس التدريب بنتائج ايجابية بالنسبة للفرد العامل حيث يحقق
التدريب فوائد للعاملين مثل مساعدتهم في تحسين فهمهم للمنظمة وتوضيح أدوارهم فيها ،ومساعدتهم

في حل مشكالت العمل ،كما يطور وينمي الدافعية نحو األداء ويخلق فرصا للنمو والتطور لدي

العاملين ،ويساعد في تقليل التوتر الناجم عن النقص في المعرفة أو المهارة ،كذلك يساهم في تنمية
القدرات الذاتية لإلدارة والرفاهية لدي العاملين.

ج -أهمية التدريب للعالقات اإلنسانية :تنعكس أهمية التدريب على العالقات اإلنسانية من خالل تطوير
أساليب التفاعل االجتماعي بين األفراد والعاملين ،وتطوير إمكانات األفراد لقبول التكيف مع التغيرات

الحاصلة ،كذلك توثيق العالقة بين اإلدارة واألفراد العاملين ،كما انه يساهم في تنمية وتطوير عملية
التوجيه الذاتي لخدمة المنظمة.
 -2األساليب التدريبية:
إن األساليب التدريبية تختلف باختالف الظروف والمواقف القائمة وباختالف المستوي الوظيفي
للمتدربين والذي يستوجب اختالف األسلوب التدريبي في كل مستوي .وتتعدد األساليب التدريبية
المستعملة في العمليات التدريبية والتي يمكن حصرها كما يلي:

أ -أسلوب المحاضرة :يعرفه توفيق ( ،2007ص  )192بأنه من أكثر األساليب التدريبية شيوعا في
العملية التدريبية ،حيث ينتشر استخدام هذا االسلوب في كثير من برامج التدريب ورغم ذلك فمعظم

المدربين المحترفين يؤكدون دائما على أنهم ناد ار ما يستخدمون أسلوب المحاضرة كما لو أن
استخدامها يعد تقليال من حرفية المدرب.
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وذكر الشاعر ( ،2005ص )72أن هناك عدة مقومات ألسلوب المحاضرة لبلوغه درجة القدرة
والكفاءة منها:

 )1تحديد األهداف التدريبية والسعي إلى الوصول اليها من خالل أسلوب المحاضرة.
 )2اختيار العبارات والجمل الواضحة التي تساعد على تفسير مفهوم أسلوب المحاضرة.

 )3الطرح الجيد لألفكار عن طريق شد االنتباه بالتساؤل أحيانا وباألخبار أحيانا اخري  ،واتاحة الفرصة
الستمطار األفكار من الحضور.

 )4اختيار الزمان والمكان المناسبين إللقاء المحاضرة.

ويؤكد النويجم ( ،2005ص  ) 52انعدام التغذية الراجعة عند استخدام اسلوب المحاضرة  ،وعدم

مناسبتها في مجال تعليم المهارات وتغيير االتجاهات وكثي ار ما تتسبب في حدوث ملل وضجر.

ومهما كانت فعالية المحاضرة ،فإن ما ال يزيد على  %20مما يقال هو الذي سوف يتم تذكره في

النهاية  ،وبعد أسبوع فإن كل ما قيل سوف يتم نسيانه (عبدالوهاب ،والبرادعي ،2006،ص .)139

وبالرغم من تلك االنتقادات التي ذكرت إال أنها تبقي أكثر األساليب استخداما ،خاصة في الدورات

التأهيلية أو حتي في الدورات التخصصية ،إذ ال يمكن تجاهلها  ،سيما مع تطور التقنيات التدريبية
التي تزيد من فعالية هذه الطريقة (الثقفي ،2006 ،ص.)154
ب -أسلوب المناقشة:
تعتبر المناقشة من األساليب األكثر فاعلية ونجاحا في العملية التدريبية ،حيث يتم فيها حوار مفتوح
حول بعض االفكار وتبادل وجهات النظر وعرض بعض المفاهيم وتبادل الخبرات حول بعض

الموضوعات (موسي ،2006 ،ص.)127

وتعد المناقشة من األساليب الفاعلة في التدريب ومن أهم مميزات هذا األسلوب:

 )1يتيح للمتدربين الفرصة لمراجعة وفهم واستيعاب المفاهيم النظرية التي اكتسبوها من االنشطة
التدريبية المنفذة عليهم (الطريقي ،2008 ،ص.)119

 )2يتيح الفرصة للمشاركين لإلسهام بشكل إيجابي في عملية التعلم وفي تطوير معارفهم واتجاهاتهم
من خالل النقاش وتبادل األفكار والخبرات والمعلومات بينهم (رشيد ،2004 ،ص.)712

 )3تنمية مهارات المتدربين في مجال العالقات االنسانية ،واتاحة الفرصة للتعبير عن األفكار
وطرحها للمناقشة وتشجيع التفكير الذاتي (العزاوي ،2006 ،ص .)116

ورغم فاعلية هذا األسلوب في التدريب إال أن هناك بعض المشكالت التي قد تحد من فاعليته ومنها:

 )1تحتاج المناقشة إلى فترات زمنية طويلة ،سواء فيما يتعلق باإلعداد لها وتنفيذها ومتابعة نتائجها
(عساف ،2000،ص .)134
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 )2قد يسيطر بعض المتدربين على المناقشة طوال اوقاتها ،مما يقلل الفائدة المرجوة منها (الطريقي،
 ،2008ص .)119
ج -أسلوب دراسة الحالة :
يعتبر دراسة الحالة أسلوب تنموي إداري طورته كلية إدارة االعمال في جامعة هارفارد

األمريكية في العشرينيات واشتهرت به ،ويقوم هذا االسلوب بعرض حالة مكتوبة معينة على المتدرب
بحيث تتضمن مشاكل إدارية معينة تواجهها مؤسسة ما ويطلب منه تحديد المشكلة أو (المشاكل)

الخاصة بالحالة وتحليل أسبابها ثم اقتراح الحلول المناسبة(بلوط ،2002 ،ص )282

ويعرفه حجازي ( ،2007ص  ) 336بأنه "الصفة التي تتسم بها مشكلة معينة ،أو موضوع

معين في مجاالت العمل الوظيفي الواقعي".
د -أسلوب الحدث:
يشير الخطيب ( ،2006ص )140إلى أن هذا األسلوب يستخدم عادة لتعليم مهارات
التحليل أو أساليب خاصة لحل المشكالت مثل كيفية عالج وحل مظالم الموظفين .ويختلف هذا

األسلوب عن دراسة الحالة في أنه يكتفي بعرض الحدث بشكل مختصر دون الدخول في أي
تفصيالت حول مالبسات الحدث أو أشخاصه أو أدواته على عكس دراسة الحالة الذي يفترض

تقديم تصورات واضحة عن جميع الشخصيات واالحداث والمواقف المتصلة بالمشكلة التي تدور

حولها الحالة ( عساف ،2000 ،ص.) 147
ه -أسلوب تمثيل االدوار:

يعرفه الخطيب ( ،2006ص )125بأنه "وضع حاالت يكون فيها سلوك المتدربين مالئما
لألدوار التي تم تعيينها لهم للقيام بها ويشبه تمثيل االدوار ( الدراما ) يكون فيها كل مشترك
محدد للدور الذي يلعبه اال ان الفرد يرتجل دوره المحدد تبعا لالستجابات الخاصة بالحالة

التدريبية أو التعليمية".

وقد حدد الطريقي ( ،2008ص  )132عدة مزايا لهذا االسلوب نذكر منها:

 -1يساعد على تحديد اتجاهات المتدربين تجاه بعض االدوار والمهام والمسؤوليات التي يقوم
بها البعض امامهم.

 -2يمكن ال متدرب من تطبيق المفاهيم النظرية في المواقف العملية التطبيقية تحت اشراف علمي
هادف يساعده على تحديد مستوي االتقان للدور والظروف والمالبسات المتعلقة بهذا الدور.
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و -أسلوب المباريات االدارية :
يعرفه برنوطي ( ،2001ص  )459بأنه "خلق حالة تقترب أكثر ما يمكن من الواقع الفعلي

وتتم مطالبة المتدربين التصرف في الموقف والتنافس فيما بينهم لتحديد من كان صاحب األداء
االفضل ،كوسيلة الكتساب المهارات للتعامل مع الموقف".

كما عرفه شعبان ( ،2007ص  )157بأنها "تمرين حركي مصغر لواقع معين مستمد من بيئة

العمل تهدف الى تدريب المشاركين على التخطيط المستمر التخاذ الق اررات والتوقيت السليم لها".

ويري الحربي (  ،2004ص  )31اضافة الى ما سبق إن اسلوب المباريات االدارية يساعد على
التحليل واستخدام بعض األساليب الكمية واإلحصائية التي تساعد في صنع القرار.

ورغم هذه المزايا إال أنه قد يتخلل هذا األسلوب بعض السلبيات نتيجة سوء تطبيق بعض

إجراءات المباريات منها:

 -1قد يشعر بعض المتدربين بعدم واقعية الموقف الذي تدور عليه المباراة وهذا ناجم عن عدم ربط
المشكالت والمواقف واستقائها من الواقع الوظيفي للموظفين.

 -2قد تركز المباريات على األبعاد الكمية للق اررات أكثر من اهتمامها بالجوانب الكيفية لها.
ز -أسلوب سلة الق اررات:
عرفه الخطيب ( ،2006ص )130بأنه "مجموعة من الملفات واألوراق والرسائل تعطي
للمتدربين تشبه تلك التي سيطلب منهم مستقبال التعامل معها في مكان عملهم ثم يقوم المتدربون
باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ عملهم خطوة خطوة وبعده تتم مقارنة النتائج مع بعضها

بالبعض".

ومن مزايا هذا االسلوب:

 -1أسلوب مالئم إلعطاء موظفي المكاتب صورة واضحة عن مشكالت حقيقية وحلولها.

 -2يساعد على نقل التعليم من الموقف التدريبي إلى عالم الواقع (عساف ،2000 ،ص.)217
 -3يساعد المدير على التعلم من أخطائه دون أن تكون هذه االخطاء مكلفة ومحاولة تالفيها في
المستقبل (رشيد ،2004 ،ص .)217

 -3أهداف التدريب Training Goals
تعتبر أهداف التدريب المستمر هي الغايات التي يتم السعي لتحقيقها ،وهي عبارة عن نتائج يجري

تعميمها واقرارها قبل البدء في عملية التدريب ،فإذا تمكنا من تحديد الهدف من التدريب فانه يعتبر
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تحقيقا لخطوة مهمة نحو فهم األساليب والوسائل التي من خاللها يتم الوصول إلى مثل هذه األهداف
التي تتمثل فيما يلي )القريوتي ،2010 ،ص .)38

 -1تنمية المعارف والمهارات واالتجاهات :فالتدريب يجب أن يغطي ما يحتاج إليه المتدرب من
معلومات تساعده مباشرة في أداء وظيفته ،وال يحقق التدريب الفائدة المرجوة منه إذا استهدف تزويد
المتدربين بمعلومات متوافرة لديهم أو ال يحتاجون إليها في وظائفهم ،لذا يجب اختيار مواد التدريب

المفيدة للمتدربين ،بحيث تمدهم بمعلومات الزمة وضرورية للقيام بوظائفهم على الوجه المطلوب.

 -2تنمية المهارات :بهدف قيام الفرد بواجبات ومسؤوليات وظيفته بصورة أفضل وبأقل قدر ممكن من
الجهد وأهمها (أبو شيخة ،2000 ،ص )52

أ -المهارات الفنية :مهارات كتابة التقارير والتحليل المالي واعداد الوصف الوظيفي.

ب -المهارات الذهنية :المتمثلة في تحليل المشكالت واتخاذ الق اررات والتخطيط االستراتيجي وادارة
االجتماعات.

ج -المهارات االنسانية :المتمثلة في م ارعاة اللمسة االنسانية في اإلدارة.

 -3تنمية االتجاهات اإليجابية في العمل :من خالل تأييد سياسة المنظمة والدفاع عنها والتعاون مع
الزمالء والرؤساء وتنمية روح العمل الجماعي.

يهدف التدريب إلى رفع مستويات االستيعاب واإلدراك والفهم للمتدربين من خالل تطوير المهارات
والمعارف واالتجاهات في جميع الجوانب اإلنسانية والتي تحتاجها المنظمة (Armstrong,

).2001, p.275

 -4تحسين مستويات األداء :تسعى العملية التدريبية إلى تحسين مستوى أداء الفرد والجماعة ويمكن
وضع معايير لقياس مدي تقدم العاملين المتدربين خالل فترة التدريب حيث أن النجاح في تحقيق

أهداف التدريب يعود على المنظمة بالفائدة ،لذلك يجب على جميع اإلدارات المعنية باإلفراد العاملين
في كافة المنظمات أن يكون الهدف من التدريب لديها زيادة فاعلية األداء التنظيمي ،بحيث تكتمل

كافة مراحل خطة التنمية اإلدارية في المنظمات ،وأن تسعي لتوفير المناخ المناسب الذي يساعد
الفرد المتدرب على نقل خبراته من التدريب إلى الممارسة العملية (المدهون ،2005 ،ص.)55

ويرى الباحث أن التدريب المستمر ضروري كونه متطلب من متطلبات التمكين حيث يمنح العامل
مهارات متعددة ويساهم في القضاء على الروتين في العمل ويشعر العامل باألمان الوظيفي كونه

يساهم في تطور خبراته ومهاراته ،ال سيما وأن التدريب يزود الفرد العامل أيضا وبشكل أساسي
بالكفاءة المطلوبة وتطوير إمكاناته ليتمكن من التكيف مع التغيرات الحاصلة بما يساهم في تنمية

وتطوير عملية التوجيه الذاتي لخدمة المنظمة وتحقيق أهدافها.
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المبحث الثاني

الجامعات الفلسطينية
تمهيد:
الجامعة هي مؤسسة اجتماعية من صنع المجتمع ،وهي تمثل قمة الهرم التعليمي ،ليس
لمجرد كونها آخر مراحل النظام التعليمي وحسب بل ألنها تتحمل مسئولية كبيرة في صياغة وتكوين

الشباب الجامعي علميا وقوميا وثقافيا وفكريا ووجدانيا ،فهي أداة المجتمع في صنع قياداته في
مختلف الميادين الفنية والمهنية واالقتصادية والسياسية واإلدارية والثقافية والفكرية ،والتي من خاللها

إما ان يتابع المجتمع مسيرته بخطى حثيثة وباندفاع وحيوية واما أن يراوح مكانه مع التقدم بخطى
بطيئة )عناية ، 2010 ،ص.)25

وسيضيف الباحث نبذة مختصرة عن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة التي شملتها

الدرسة ،وهي جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية ،وجامعة األقصى ،وهم أكبر وأقدم الجامعات في
ا
قطاع غزة.

أوالً :جامعة األزهر)http://www.alazhar.edu.ps) :
 التأسيس:

ج للاءت جامع للة األزه للر  -غل لزة مؤسسل لةً للتعل لليم الع للالي لتلب للي طموح للات الش للعب الفلس للطيني

ولتكللون عنوان لاً لقللدرة هللذا الشللعب علللى البللذل والعطللاء ،وقللد كللان ق لرار سلليادة ال لرئيس الشللهيد ياسللر

عرفللات رئلليس دولللة فلسللطين بإنشللاء هلذه الجامعللة هادفلاً إلللى غللرس الشللباب الفلسللطيني فللي بلللده ومللد

جذوره فيها ،وقد نمت هذه الجامعة نمواً سريعاً يستحق كل اإلعجاب والتقدير.
 تطور الجامعة:

بدأت جامعلة األزهلر بكليتلين فقلط هملا :كليلة الشلريعة والقلانون (الحقلوق اآلن) ،وكليلة التربيلة

وفي العام  1992تم إنشاء أربع كليات أخلرى هلي :الصليدلة  -الز ارعلة  -العللوم  -اآلداب و العللوم

االنسانية ،تبعها إنشاء كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.

وفللي مرحلللة أخللرى مللن م ارحللل تطللور الجامعللة تللم إنشللاء كليللة العلللوم الطبيللة التطبيقيللة تلبيللة

الحتياجات المجتمع الفلسطيني القادر على الخوض في مجال التخصصات العلمية الدقيقة ،ثم تلالى

إنشاء هذه الكلية في العام 1999م الموافقة على إنشاء كلية طب فلسطين فرع جامعة األزهر  -غزة،
لتكون أول كلية طب بشري في قطاع غزة.

ف للي الع للام 2001م قف للزت الجامع للة قفل لزة نوعي للة مواكب للة للتط للور الهائ للل ف للي عل للوم الحاس للوب

وتكنولوجيا المعلومات فكان قرارها الحكيم بإنشاء الكلية العاشرة في الجامعلة كليلة الهندسلة وتكنولوجيلا

المعلومات.
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اسللتمرت الجامعللة تتطلللع لخدمللة المجتمللع الفلسللطيني فكللان القلرار بإنشللاء كليللة الللدكتور حيللدر
عبد الشافي لطب األسنان في العام  2007م والمعتمدة من و ازرة التربية والتعليم العالي لتوفير فرصة

دراسة طب األسنان في الوطن.

فللي العللام  2009م تللم إعللادة تفعيللل كليللة الش لريعة بالجامعللة لتنطلللق مللن جديللد مركللز هدايللة للشللباب
الجللامعي ومصللدر إشللعاع إسللالمي متخصللص تمتللد آثللاره عبللر فلسللطين إلللى العللالم اإلسللالمي الللذي

يتطلع إلى مزيد من الدراسات اإلسالمية والشرعية.

 األهداف االست ارتيجية:

 -1تطوير قدرات الطاقم األكاديمي واإلداري والعمليات اإلدارية المساندة للبرامج التعليمية والبحث العلملي
وخدمة المجتمع.

 -2تطوير البرامج األكاديمية لتلبية احتياجات العمل الفلسطيني والعربي من خالل خلق بيئة تعليمية ذات
جودة عالية.

 -3المساهمة في تحسلين مسلتوى المعرفلة كأسلاس لصلنع السياسلات حلول تطلوير جامعلة األزهلر والتنميلة
المستدامة للمجتمع الفلسطيني.

 -4ربللط الجامعللة بللالمجتمع الفلسللطيني مللن خللالل تقللديم الخللدمات االستشللارية والتدريبيللة والبحثيللة والعمللل
التطوعي.

 -5تحسين العالقات الدولية لجامعة األزهر وتعزيز قدراتها على الوصول إلى مصادر التمويل الفلسطينية
والعربية واإلسالمية والدولية.

 الشئون اإلدارية والمالية بالجامعة:
تعتبر الشئون اإلدارية والمالية بالجامعة أحد الركائز األساسية لكافة النواحي اإلدارية والمالية ،وتعتبر

الجهة التي تنظم وتتابع عمل الوحدات اإلدارية المختلفة بالجامعة ،ويمكن تلخيص مهام الشئون
اإلدارية والمالية على النحو التالي:

 -1اإلشراف على إدارة حسابات الجامعة وعلى تنفيذ جميع العقود واالتفاقيات بين الجامعة وعمالئها
واعداد التقارير الدورية والموازنة ومراقبة تنفيذ بنودها واعداد البيانات المالية الختامية في نهاية كل

سنة وتقديمها إلى مدقق حسابات الجامعة.

 -2اإلشراف على إدارة شئون جميع الموظفين في الجامعة باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية ،ومتابعة
تقارير دائرة شئون الموظفين بخصوص سير العمل في دوائر الجامعة المختلفة.

 -3اإلشراف على شراء وتسجيل ومراقبة وتخزين اللوازم وتوزيعها على مرافق الجامعة.
 -4اإلشراف على صيانة مباني الجامعة ،والخدمات العامة للعاملين في الجامعة.
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 -5تقديم التقارير الدورية لرئيس الجامعة.
 -6دراسة المشاكل اإلدارية والمالية التي تعرض على مكتب نائب الرئيس واقتراح الحلول المناسبة.

 -7متابعة ودراسة طلبات الكليات والوحدات اإلدارية المختلفة بالجامعة من الموارد البشرية والمادية.
 -8تدقيق ومطابقة مستندات الصرف مع المرفقات المعززة لها.

 -9اإلشراف على سالمة تنفيذ اإلجراءات المالية حسب األنظمة المالية المتبعة في الجامعة.

 -10تطوير األداء اإلداري في الدوائر المختلفة.

 -11ضبط ورقابة سالمة موجودات مرافق الجامعة.

 -12تدقيق سندات ورواتب الموظفين وعالواتهم للتأكد من صحة الصرف واإلجراءات المالية.
 -13القيام بالفحوص الفجائية والجرد على الصندوق العام والصناديق الفرعية.

 -14تدقيق السجالت والدفاتر المحاسبية للتأكد من سالمة القيود وصحة المجاميع واإلجراءات القانونية.
 -15مراقبة تاريخ سريان كل كفالة مقدمة للجامعة ومتابعة تمديدها وتسجيلها في السجالت الخاصة بها
وتسليمها عند االنتهاء من العمل بها.

 -16التأكد من صحة الترميز والتصنيف والتحميل لمختلف بنود الموازنة.
متابعة تسديد السلف وتسويتها شهرياً.

 -17اإلسهام في إصدار التقرير السنوي للجامعة والكتاب اإلحصائي والنشرات اإلحصائية األخرى.
 -18إعداد تقارير الرقابة والمتابعة عن سير العمل في الجامعة.

 -19المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية للجامعة ومتابعة تنفيذها.

 -20متابعة تنقالت العاملين بين كليات ودوائر ومراكز الجامعة وتقديم االقتراحات بشأن هذه التنقالت
بهدف رفع إنتاجية العاملين في الجامعة.

 -21متابعة ومراقبة موجودات الجامعة والتأكد من سالمة اإلجراءات المتبعة للحفاظ عليها.
 -22متابعة وترشيد استخدام وسائل النقل والمواصالت الخاصة بالجامعة.

 -23التنسيق مع الدائرة القانونية في الجامعة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة.

 -24تقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد على تطوير برامج العمل وأساليبه في الدائرة ووضع
الجداول الزمنية والخطط الالزمة لتنفيذها ورفعها إلى جهات االختصاص العتمادها.

 -25المشاركة في اللجان حسب النظام وما يكلف بذلك من جهات االختصاص.

 -26إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ،وتقديم التقارير الخاصة باإليرادات والنفقات المتوقعة للجامعة
خالل فترة إعداد الموازنة و التنسيق مع شئون التخطيط والجودة بالجامعة لضمان إعداد الموازنة

بشكل علمي يتناسب مع الخطط التطويرية.

 -27الرقابة على تنفيذ كافة بنود الموازنة العامة للجامعة والتأكد من التقييد ببنود الصرف.
 -28التأكد من التزام جميع الكليات ودوائرها ومراكزها العلمية بالموازنة العامة.
39

ثانياً :جامعة األقصى ()http://www.alaqsa.edu.ps
 التأسيس:
بدأت جامعة األقصى سنة 1955م كمعهد للمعلمين تحت إدارة الحكومة المصرية ،وكان
الهدف آنذاك هو إعداد المعلمين وتأهيلهم .وفي عام 1991م تطور المعهد إلى كلية عرفت بكلية

التربية الحكومية ،ومنذ ذلك الحين أخذت الكلية تتنامى شيئاً فشيئاً في خططها التعليمية ،وأقسامها

العلمية  ،وأساتذتها  ،وطالبها  ،وخرجت كثي اًر من المدرسين والباحثين ذوى الكفاءة العلمية والتربوية
العالية من حملة البكالوريوس والليسانس والدكتوراه عبر برنامج الدراسات العليا المشترك مع جامعة
عين شمس ومع بداية العام الجامعي 2001/2000م تم تحويل الكلية إلى جامعة األقصى
 األهداف االستراتيجية:
تسعى الجامعة إلى نشر المعرفة ،وتعميق جذورها ،وخدمة المجتمع الفلسطيني وتطويره
خاصة ،والمجتمع العربي واإلنساني عامة ،في إطار فلسفة تستند إلى المفاهيم الوطنية وتراث
الحضارة العربية واإلسالمية ،وتسعى لتحقيق هذا الهدف من خالل:

 -1تعزيز التطوير المؤسسي لجامعة األقصى من خالل تحسين كفاءة الدعم المساند للعملية
التعليمية التعلمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

 -2تحسين جودة البرامج األكاديمية فى الجامعة من خالل توفير بيئة تعليمية تعلمية فاعلة.
 -3المساهمة فى تحسين المعرفة و الفهم كأساس لدعم اتخاذ الق اررات و صنع السياسات حول
قضايا جامعة األقصى و المجتمع الفلسطيني من خالل التشبيك مع المؤسسات والمراكز

التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلى واإلقليمي والعالمي.

 -4المساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات التعليمية
والتدريبية والبحثية واالستشارية والعمل التطوعي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الرسمية

ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 -5تطوير نظام تعليمي مهني متوسط يرتكز على التميز واإلتقان ويلبى احتياجات المجتمع
التنموية.

 الشئون اإلدارية والمالية:
بدأت الشئون اإلدارية والمالية عملها منذ نشأة الجامعة وهي تعنى بكافة قضايا الشئون اإلدارية
والمالية في الجامعة وذلك بالتخطيط والتطوير والتوجيه والرقابة والمتابعة واإلشراف.
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 الدوائر والوحدات اإلدارية بالجامعة:
يتبع الشئون اإلدارية والمالية الدوائر التالية:
 -1الدائرة الهندسية.
 -2الدائرة المالية.

 -3دائرة المشتريات واللوازم.
 -4دائرة شئون الموظفين.
 -5دائرة الصيانة العامة.

 -6دائرة الخدمات العامة.

 -7وحدة الرقابة المالية الداخلية.
 -8الوحدة القانونية.
ثالثاً :الجامعة اإلسالمية )(www.iugaza.edu.ps
 عن الجامعة:

الجامعة اإلسالمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات التعليم العالي ،تعمل بإشراف
و ازرة التربية والتعليم العالي ،وهي عضو في :اتحاد الجامعات العربية ،ورابطة الجامعات اإلسالمية،

واتحاد الجامعات اإلسالمية  ،ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط ،واالتحاد الدولي للجامعات،
وتربطها عالقات تعاون بالكثير من الجامعات العربية واألجنبية.

توفر الجامعة لطلبتها جواً أكاديمياً ملتزماً بالقيم اإلسالمية ومراعياً لظروف الشعب

الفلسطيني وتقاليده ،وتضع كل اإلمكانيات المتاحة لخدمة العملية التعليمية ،وتهتم بالجانب التطبيقي
اهتمامها بالجانب النظري ،كما وتهتم بتوظيف وسائل التكنولوجيا المتوفرة في خدمة العملية

التعليمية.

 غايات الجامعة:
 -1رفع مستوى البرامج التعليمية في الجامعة وفقاً لمعايير الجودة.

 -2االرتقاء بالبحث العلمي ودعمه واستثماره في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
 -3تعزيز دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع.

 -4ضبط ورفع كفاءة األداء المؤسسي إدارياً وتقنياً.

 -5االرتقاء بالبيئة الجامعة ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين.
 -6تدعيم عالقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية.
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 لمحة عن الشئون اإلدارية بالجامعة:
بدأت الشئون اإلدارية بالجامعة عملها في سنة 1982م  ،لتعنى بكافة الشئون اإلدارية
والمالية بالجامعة  ،وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا الموقع في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة

والمتابعة لجميع األعمال ذات الطابع اإلداري والمالي وتبدي اهتماماً خاصاً بجوانب التطوير على

كافة المستويات سواء البشرية أو التكنولوجية أو األنظمة باإلضافة إلى تقديم الخدمات الالزمة

لمختلف العمادات والدوائر  ،وتختص بكافة األعمال المتعلقة بالنواحي الوظيفية للعاملين  ،وتتولى
مسئولية تنفيذ األحكام والقوانين والنظم والق اررات المتعلقة بكافة نواحي العمل اإلداري بالجامعة.

 رؤية ورسالة وقيم الشئون اإلدارية بالجامعة:
 -1رؤية الشئون اإلدارية

تتطلع الشئون اإلدارية في الجامعة اإلسالمية إلى وضع أسس سليمة للعمل اإلداري في الجامعة

من خالل متابعة العمل اإلداري واجراء التعديالت والتحسينات عليه بما يواكب العصر وباستخدام
التكنولوجيا الحديثة .

 -2األهداف التي تسعى الشئون اإلدارية إلى تحقيقها

تسعى الشؤون اإلدارية إلى تحقيق مجموعة من األهداف ،أهمها:

أ -وضع الخطط التنموية الدائمة لتنمية العمل اإلداري داخل كافة الدوائر.
ب -حوسبة اإلجراءات اإلدارية وتطوير البرامج المحوسبة المستخدمة بما يتواكب مع التطورات
التكنولوجية الحديثة.

ج -المتابعة التامة للمعامالت ،لتفادي التأخير في اإلنجاز.

د -تنمية الموارد البشرية من خالل خطة شاملة للتدريب ،وفقاً لدراسة عملية لالحتياجات.

ه -السعي الحثيث لالستفادة ،بحد أقصى ،من الطاقات البشرية المتوفرة في الجامعة والموازنة
بين احتياجات الدوائر.

و -إعداد الموازنة التقديرية واعتمادها ومتابعة التزام الجميع بها ،حرصاً على نجاح الخطط
الموضوعة للعمل اإلداري باعتبارها أداة تخطيط ورقابة على أنشطة الجامعة.

ز -السعي لسد العجز المالي في موازنة الجامعة بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص.
ويتولى اإلشراف على الشؤون اإلدارية نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية.
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 -3الدوائر اإلدارية

أ .دائرة شئون الموظفين
تقع دائرة شئون الموظفين ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة اإلسالمية ،حيث تتبع نائب
الرئيس للشئون اإلدارية وتعتبر من أهم الدوائر اإلدارية في الجامعة وذلك لعالقة هذه الدائرة

المميزة مع باقي دوائر وكليات الجامعة المختلفة ،وتعتبر همزة الوصل بين إدارة الجامعة

والعاملين فيها ،وتقوم دائرة شئون الموظفين بتنفيذ كافة التعليمات والق اررات التي تصدر عن

إدارة الجامعة إلى باقي الدوائر والكليات في الجامعة.

ب .دائرة الخدمات اإلدارية.

جـ .دائرة العيادة الطبية.

د .دائرة اللوازم والمشتريات.

هـ .دائرة خدمات الحرم الجامعي.

و .دائرة التدقيق والرقابة المالية.
ز .الدائرة المالية.

حـ .دائرة الصيانة العامة.

طـ .دائرة المكتب الهندسي.
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الفصل الثالث

الـدراسـات السابقـة

أوالً :الدراسات المحلية ( الفلسطينية).

ثانياً :الدراسات العربية.

ثالثاً :الدراسات األجنبية.

رابعاً :التعليق على الدراسات السابقة.
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الفصـل الثالث

الدراسـات السابقة

أوالً :الدراسات المحلية

 )1دراسة (صيام )2015 ،بعنوان" :دور تمكين العاملين في فعالية األداء االداري  -دراسة ميدانية
على المؤسسات االهلية الصحية في قطاع غزة"

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التمكين اإلداري في المؤسسات األهلية الصحية
بقطاع غزة ،والتعرف على مستوى فاعلية األداء اإلداري في المؤسسات األهلية الصحية بقطاع غزة.

وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من فئة الموظفين أصحاب

المواقع اإلدارية في المؤسسات األهلية الصحية بقطاع غزة ،وهي:

(رئيس شعبة ،رئيس قسم ،مدير) ،وعددهم ( )322موظفاً ،أما عينة الدراسة فتكونت من عينة عشوائية

طبقية من تلك المؤسسات ،والبالغ عددهم ( )167موظفاً ،وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات.

ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

-

أن واقع التمكين اإلداري في المؤسسات األهلية الصحية بقطاع غزة جاء بمتوسط حسابي بدرجة

(متوسطة).

-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسط التقديرات لواقع التمكين اإلداري في المؤسسات األهلية

-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط التقديرات لواقع التمكين اإلداري في المؤسسات

-

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط التقديرات لواقع التمكين اإلداري في المؤسسات األهلية

الصحية بقطاع غزة وبين متوسط التقديرات لمستوى فعالية األداء اإلداري فيها.

األهلية الصحية بقطاع غزة تعزى لمتغيرات ( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي).
الصحية بقطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

 )2دراسة (شقورة )2015 ،بعنوان" :متطلبات التمكين اإلداري لدي مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة وعالقتها بثقافة االنجاز لديهم"

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى درجة تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة
لمتطلبات التمكين اإلداري وعالقتها بثقافة اإلنجاز لديهم ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للعام الدراسي

2015/ 2014م والبالغ عددهم ( )143مدير ومديرة ،وبلغت عينة الدراسة الفعلية( ،)140مدير
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ومديرة تم اختيارهم بطريقة المسح الشامل ،وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات .ومن اهم نتائج
هذه الدراسة:

 درجة التقدير الكلية لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطلبات التمكين اإلداري كانتكبيرة بوزن نسبي ( ،)%74.030حيث جاءت المتطلبات اإلدارية في اعلى المراتب بوزن نسبي

( ،)%86.934يليه المتطلبات التنظيمية بوزن نسبي ( ،)%72.214وأخي ار المتطلبات
اللوجستية بوزن نسبي (.)%64.320

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات تقديرات

مديري المدارس الثانوية لمتطلبات التمكين االداري تعزي للمتغيرات االتية  (:الجنس ،سنوات

الخدمة ،المؤهل العلمي).

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات تقديراتمديري المدارس الثانوية لثقافة االنجاز لديهم تعزى للمتغيرات االتية ( :الجنس ،المؤهل العلمي)،

أما وبالنسبة لمتغير سنوات الخدمة ،فتوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات التقديرات

لوضوح المفهوم  ،حيث كانت الفروق لصالح األقل من  5سنوات.

 )3دراسة( البحيصي )2014 ،بعنوان" :دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي –
دراسة ميدانية على الكليات التقنية في محافظات قطاع غزة"

وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي في

الكليات التقنية في قطاع غزة ،واستخدم الباحث استبانة لجمع البيانات  ،وقد تكونت عينة الدراسة

من ( )205فردأ من موظفي الكليات التقنية في قطاع غزة وهي ( الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية -غزة ،كلية فلسطين التقنية -دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا -خانيونس
) ،وشملت العينة الموظفين اإلداريين واألكاديميين في تلك الكليات.

ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

فرد العينة المبحوثة يوافقون على توفر أبعاد التمكين اإلداري في كلياتهم حيث احتل بعد فرق
 أ االعمل المرتبة األولي ،تاله تفويض السلطة والمشاركة بالمعلومات.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية والتفويض اإلداري والمشاركة بالمعلوماتوفرق العمل من جهة وبين التميز القيادي والبشري والخدماتي من جهة أخري.

 توجد عالقة ذات داللة إ حصائية في دور التمكين في تحقيق التميز المؤسسي يعزي للمتغيراتالتالية(:الكلية ،والمستوى التعليمي ،وسنوات الخدمة ،والعمر).
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 )4دراسة (عليان )2014 ،بعنوان  ":التمكين اإلداري وعالقته بفاعلية الق اررات اإلدارية في
المستشفيات الحكومية بالمحافظات الجنوبية"

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة التمكين اإلداري بفاعلية الق اررات اإلدارية في
المستشفيات الحكومية في المحافظات الجنوبية – في غزة واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وقام الباحث باستخدام طريقة العينة الطبقية العشوائية وقد

وتم استرداد ( )213بما يمثل
وتم توزيع ( )236استبانةّ ،
شملت الدراسة ( )4مستشفيات حكومية ّ
نسبة استرداد  %85.2ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 -وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين كل من أبعاد المكين اإلداري وفاعلية الق اررات اإلدارية.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة حول عالقة التمكين اإلداري بفاعليةالق اررات اإلدارية في المستشفيات الحكومية في المحافظات الجنوبية في غزة تعزى للمتغيرات

الشخصية ( الجنس – المؤهل العلمي – اسم الوظيفة – العمر – مكان العمل ).

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة حول عالقة التمكين اإلداري بفاعلية الق ارراتاإلدارية في المستشفيات الحكومية في المحافظات الجنوبية في غزة تعزي للمتغير الشخصي (عدد

سنوات الخبرة ) في كل متغيرات الدراسة ما عدا متغير اإلدارة الذاتية.
 )5دراسة (الزاملي )2013 ،بعنوان" :التمكين وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة
الغوث الدولية في محافظات غزة".

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التمكين اإلداري وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس
وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة من وجهة نظرهم ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي،

وتكونت عينة الدراسة من جميع المديرين بمحافظات غزة والبالغ عددهم ( )245تم اختيارهم بطريقة
المسح الشامل ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة :

 درجة التمكين اإلداري لمديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة جاءت كبيرة بوزننسبي (.)%74.80

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (0.05 ≤ αبين متوسطات درجات تقديرأفراد العينة لدرجة التمكين اإلداري تعزى إلى المتغيرات التالية( المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة).
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 )6دراسة (أبو ساكور )2013 ،بعنوان" :دور إدارة جامعة القدس المفتوحة في تمكين الشباب وتنمية
قدراتهم في المجتمع الفلسطيني".
وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور إدارة جامعة القدس المفتوحة في فلسطين في تمكين

الشباب وتنمية قدراتهم في المجتمع الفلسطيني ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ولتحقيق أهداف

الدراسة استخدم الباحث استبانة من اعداده تم التحقق من صدقها وثباتها لجمع البيانات  ،واجريت

الدراسة على عينة تكونت من ( )1000طالب وطالبة ،منهم ( )280طالباً و( )720طالبة ،ومن

أهم نتائج هذه الدراسة:

 -أن درجة تقدير أفراد العينة الكلية لدور ادارة جامعة القدس المفتوحة في تمكين الشباب وتنمية

قدراتهم مرتفعة.

 -وجود فروق ذات داللة احصائية تعزي لمتغير الجنس وذلك لصالح االناث ،ووجود فروق ذات

داللة إحصائية للحالة االجتماعية ومكان السكن.
 )7دراسة (عبداالله )2012،بعنوان ":واقع الثقافة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
وأثرها على مستوي التطوير التنظيمي للجامعات"
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نوع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسالمية وجامعة

األزهر وجامعة األقصى بقطاع غزة وهدفت الى التعرف على مستوي التطوير التنظيمي في

الجامعات الثالثة المذكورة كما هدفت الى دراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات
الثالثة ومستوى التطوير التنظيمي ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،وتم

استخدام عينة عشوائية طبقية مكونة من  340موظفا من اإلداريين واالكاديميين وأعضاء مجلس
الجامعة في الجامعات المبحوثة ،واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي  ،ومن أهم نتائج
هذه الدراسة:

 أن الثقافة التنظيمية في الجامعة اإلسالمية تميل الي ثقافة االنجاز بينما ثقافتي جامعتي االزهرواألقصى تميل الى ثقافة النظم واالدوار.

 أثبتت الدراسة أن اإلدارة العليا ( أعضاء مجلس الجامعة) يشكلون ثقافة الجامعة .وفي ضوء نتائجالدراسة قدمت توصيات تؤكد ضرورة تخفيض شخصنة الق اررات اإلدارية وتعزيز العمل المؤسساتي

في جامعتي األزهر واألقصى من خالل االلتزام باألنظمة والقوانين وزيادة مستوى التفويض واالهتمام
بتنمية الموارد البشرية.
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 )8دراسة (العسيلي )2012 ،بعنوان" :مساهمة التعليم الجامعي المفتوح في تمكين الشابات من
وجهة نظر الخريجات في منطقة الخليل التعليمية".
وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدي مساهمة التعليم الجامعي المفتوح في تمكين الشابات من

وجهة نظر الخريجات في منطقة الخليل التعليمية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

للدراسة ،حيث تكون مجتمع الدراسة من ( 1499خريجة) تخرجن ما بين عامي ()2005 -1997
من جامعة القدس المفتوحة  /منطقة الخليل التعليمية في فلسطين ،اختيرت عينة منهن بلغت (102

خريجة ) ولتحقيق هدف الدراسة طورت استبانة وفق األدب التربوي كأداة لجمع البيانات وقد جري
التحقق من صدقها وثباتها ،ومن اهم نتائج هذه الدراسة:

 -أن استجابات أفرد العينة حول الفقرات المتعلقة بالتمكين الجامعي للمجاالت كافة كانت مرتفعة.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغيرات التخصص ومكان السكن والمهارة في استخدامالحاسوب واللغة االنجليزية بينما وجدت فروق ذات داللة احصائية في مجال المهارات الشخصية
والقيادية وفى الجانب االقتصادي بين الطالبات المتزوجات وبين الطالبات العزباوات ،ولصالح

الطالبات المتزوجات في مجال العمل الحالي ،وكانت في الجانب االقتصادي بين الموظفات وبين

صاحبات العمل الحر ،ولصالح الموظفات.

 )9دراسة (العطار )2012 ،بعنوان" :مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك على ابداع العاملين –
دراسة مقارنة بين جامعتي األزهر واإلسالمية بغزة".
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التمكين اإلداري وأثره على اإلبداع اإلداري لدى

العاملين في الجامعتين وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة أداة لجمع البيانات،

وتكون مجتمع الدراسة من ( )169موظفاً في اإلسالمية )97( ،موظفاً في األزهر ،ومن أهم نتائج

هذه الدراسة :

 درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمية أكبر من درجة موافقة موظفي جامعة األزهر حيث بلغتلإلسالمية % 78.44ولألزهر .%68.51

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الد ارسة تعزى إلى المؤهلالعلمي لصالح الحاصلين على درجة الدكتوراه.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية ببن التمكين اإلداري واإلبداع اإلداري لدى العاملين فيكل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر بغزة.
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 )10دراسة (نسمان )2011 ،بعنوان" :التمكين االداري وعالقته بإبداع العاملين اإلداريين في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة".
وهدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم التمكين اإلداري وأهميته كأسلوب إداري حديث
يسهم في تحقيق الفاعلية اإلدارية والكشف عن درجة التمكين اإلداري في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة ،كما وهدفت إلى التعرف على عالقة التمكين اإلداري بإبداع العاملين في الجامعات

الفلسطينية بقطاع غزة وتكون مجتمع الدراسة من اإلداريين العاملين في كل من (جامعة االزهر–

الجامعة اإلسالمية – جامعة األقصى) ويبلغ تعدادهم ( ) 914إدارياً ،وصمم الباحث استبانة كأداة
لجمع البيانات ،وقام الباحث باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة والمنهج الوصفي التحليلي ،وتم

توزيع عدد ( )552استبانة ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 توفر أبعاد التمكين اإلداري بدرجة كبيرة  ،وكذلك أبعاد االبداع اإلداري متوفرة بدرجة كبيرة. -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التمكين وابداع العاملين في الجامعات الفلسطينية.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين وعالقته بإبداع العاملين في استجابة أفراد العينة تعزيإلى الجنس لصالح الذكور وفروق تعزي لمتغير الجامعة لصالح الجامعة اإلسالمية.
 )11دراسة (الجعبري )2010 ،بعنوان" :واقع تمكين العاملين في الجامعات العامة الفلسطينية العاملة
في الضفة الغربية من وجهة نظر عامليها االداريين".
وهدفت هذه الدراسة

إلى التعرف على واقع تمكين العاملين اإلداريين في الجامعات العامة

الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية من زاوية التمكين اإلداري ،وهدفت أيضاً إلى التعرف إلى
معيقات تطبيق التمكين من وجهة نظر العاملين أنفسهم ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي

التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وطبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية طبقية قوامها
 226مفردة ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 أن واقع التمكين الكلي لدى العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية مرتفع ،وأن درجة التمكينالنفسي لدى العاملين اإلداريين كانت أعلى من درجة التمكين اإلداري لديهم.

 -أن هناك تفاوت في إجابات المبحوثين حول أبعاد التمكين اإلداري.

 أن أكثر معيقات تطبيق تمكين العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم هي:خوف المديرين من فقدان السيطرة ،والمركزية الشديدة في اتخاذ الق اررات.
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 )12دراسة (الحلو )2010 ،بعنوان" :أثر تفويض الصالحيات على تنمية المهارات اإلدارية للعاملين:
دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة".
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التفويض على تنمية المهارات اإلدارية للعاملين وذلك في

الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لكونه من أكثر

المناهج استخداماً في دراسة الظواهر االجتماعية ولتحقيق أهداف الدراسة تم عمل استبانة لجمع

البيانات وقام الباحث بتوزيع االستبانات على أفراد مجتمع الدراسة ممن يعملون في الوظائف
اإلشراقية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 أن الجامعات الفلسطينية تتمتع بمستوي مناسب من تفويض الصالحيات فقد بلغ الوزن النسبيلمستوي التفويض .% 70.29

 وجود تنظيم إداري مناسب حيث بلغ الوزن النسبي  %71.33وأن العالقة قوية بين التنظيم اإلداريللجامعة ومستوي تفويض الصالحيات ،وأن تفويض الصالحيات يساهم بشكل فاعل في تنمية

المهارات القيادية ،وتقوية العالقات االنسانية ورفع مستوي مهارة تنظيم وادارة الوقت لدي العاملين.

 )13دراسة (الرقب )2010 ،بعنوان" :عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة".

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها (التأثير المثالي ،الحفز

االلهامي ،الحفز الفكري ،االعتبارات الفردية) وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم اختيار مجتمع الدراسة من العاملين في الجامعات

الفلسطينية ،حيث اعتمد الباحث على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وقام الباحث باستخدام
طريقة العينة الطبقية العشوائية وتم توزيع عينة تجريبية مكونة من  30استبانة الختبار صدق

االستبانة ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 توفر بعض عناصر التمكين بدرجة متوسطة مثل :اإلج ارءات الدقيقة والمشاركة في وضع خطط-

وأهداف المنظمة والسلطة في تصحيح أخطاء اآلخرين.

توفر بعض عناصر التمكين بدرجة كبيرة مثل :أهمية العمل ومعنى وقيمة العمل ،وطرق العمل،

والمهارات والمعلومات.

51

 )14دراسة (أبو معمر )2009 ،بعنوان" :درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة لتفويض السلطة وسبل تفعيلها".
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية

بمحافظات غزة لتفويض السلطة من وجهة نظر موظفيهم وسبل تفعيلها ،ولتحقيق أهداف الدراسة

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وقامت بتصميم استبانة كأداة لجمع البيانات ،وكذلك سؤال
مفتوح حول سبل تفعيل تفويض السلطة لدي القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية ،وتم توزيع

االستبانة على عينة الدراسة المكونة من ( )265موظف وموظفة في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة للعام الدراسي ( ،)2009 / 2008ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لتفويض السلطة من وجهةنظرهم كانت متوسطة ،حيث بلغت نسبة االستجابة على االستبانة بشكل عام (.)%60.57

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05 ≥ αبين متوسط تقديرات عينة

الدراسة لدرجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لتفويض السلطة
تعزي لمتغير الجنس (ذكر ،انثي).

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05 ≥ αبين متوسط تقديرات عينة الدراسة

لدرجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لتفويض السلطة تعزي
لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،دبلوم متوسط ،ثانوية عامة فأقل) لصالح فئة الدبلوم المتوسط.

 )15دراسة (مصلح )2009 ،بعنوان " أثر نظام االتصاالت اإلدارية في األداء من وجهة نظر
الموظفين اإلداريين والمشرفين األ كاديميين في جامعة القدس المفتوحة في محافظات الشمال"
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر نظام االتصاالت اإلدارية في األداء من وجهة نظر

الموظفين اإلداريين والمشرفين األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة في محافظات الشمال ،استخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة والتي

استخدمت بطريقة عشوائية من ( )128موظفا ومشرفا أكاديميا من أصل ( )329أي ما نسبته

( )%39من المجتمع الكلي ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:
-

وجود أثر ايجابي لنظام االتصاالت اإلدارية المعمول به في أداء العاملين بجامعة القدس المفتوحة.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر نظام االتصاالت اإلدارية في األداء تبعا للمتغيرات

الديموغرافية.
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 )16دراسة (العطار )2006 ،بعنوان" :واقع إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية وسبل
تطويره من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية بجامعات قطاع غزة".
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الواقع الحالي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة ،ووضع السبل لتطويره ،وقد وظفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت العينة من

جميع رؤساء األقسام األكاديمية بجامعات قطاع غزة والبالغ عددهم ( )84رئيساً ،ولتحقيق أهداف

الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة لغرض جمع البيانات ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 أن واقع إدارة الجودة الشاملة في جامعات قطاع غزة (اإلسالمية ،األزهر ،األقصى) لم يصل إلىالحد األدنى لمقياس الجودة في الجامعات ،حيث بلغت الدرجة الكلية للجامعات الثالث ما نسبته

-

(.)% 67.44

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الجامعة اإلسالمية بالمقارنة مع جامعتي األقصى واألزهر

في تقدير أفراد العينة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير مجتمع الدراسة

بين الجامعات الثالث تعزى الختالف الكلية (علمية  /إنسانية).
ثانياً :الدراسات العربية

 )1دراسة (الحسين )2012 ،بعنوان" :أثر تمكين العاملين في االلتزام التنظيمي ،أراء عينة من
موظفي الهيئة العامة للسدود والخزانات – الرصافة".

وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر أبعاد تمكين العاملين المتمثلة ب ( المشاركة

بالمعلومات ،واالستقاللية ،وحرية التصرف ،وبناء فرق العمل الذاتية ) في مستوي االلتزام التنظيمي
في الهيئة العامة للسدود والخزانات ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع

البيانات وتم اختيار عينة عمديه قصديه من مجتمع الدراسة ،حيث شكلت نسبة  % 100إذ تم توزيع
 40استبانة صالحة للتحليل ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 وجود عالقة ارتباط وأثر معنوي لتمكين العاملين في مستوي االلتزام التنظيمي. )2دراسة (السفياني )2012 ،بعنوان "درجة مشاركة المعلمين في اتخاذ الق اررات المدرسية ،دراسة
ميدانية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف "

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشاركة المعلمين في اتخاذ الق اررات المدرسية المتعلقة

بشئون الطالب والمعلمين والمناهج وطرق تنفيذها والمجتمع المحلي والمرافق المدرسية واألمور
المالية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات وتكون مجتمع
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الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية الثانوية النهارية داخل محافظة الطائف والبالغ عددهم
( )1031معلما تم اختيار ( )380بأسلوب العينة العشوائية الطبقية ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 -مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات المدرسية كانت بمجملها متوسطة.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة (  )α = 0.05بين متوسطات تقدير أفراد عينةالدراسة لدرجات المشاركة في اتخاذ الق اررات المدرسية المتعلقة بمجال شئون الطالب تعزى الى

متغير سنوات الخبرة لصالح المعلمين الذين تزيد خبراتهم عن خمسة عشر سنة.

 )3دراسة (علي )2012 ،بعنوان" :متطلبات التمكين اإلداري للقيادات الجامعية بكليات التربية في
جمهورية مصر العربية (تصور مقترح)".

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات التمكين من وجهة نظر القيادات اإلدارية بكليات

التربية في جمهورية مصر العربية ،استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات والمنهج الوصفي
التحليلي الذي يقوم على أساس المراجعة للدراسات النظرية والدراسات السابقة التي تتعلق بمشكلة
البحث وتحديد أسباب وأبعاد المشكلة وصياغتها في صورة تساؤالت للبحث ،وتحليل وتفسير (أبعاد
ومتطلبات ،ومعوقات ) التمكين اإلداري للقيادات الجامعية بكليات التربية ،باإلضافة إلي استخدام

األساليب اإلحصائية لتفسير نتائج الجزء الميداني وال سيما وقد استخدم الباحث عينة عشوائية بسيطة
وتم اختيارها بشكل طبقي وقد تضمنت حوالي  500من القيادات الجامعية بكليات التربية في

جمهورية مصر العربية ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة :

 -تمثلت معوقات التمكين اإلداري في( :المعوقات الشخصية ،المعوقات اإلدارية ،المعوقات التنظيمية).

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة مجتمع الدراسة في كافة المعوقات ،أي يوجداختالف معنوي بين آراء أفراد العينة مما يدل على أن الدرجة الوظيفية لها األثر الواضح في تباين

اآلراء حول هذه المعوقات.

 )4دراسة (الخشالي وآخرون )2011،بعنوان "أثر التمكين اإلداري في تعزيز خاصية الثقة بين
العاملين ،دراسة ميدانية في شركات الصناعات الكهربائية والهندسية األردنية"

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدي تأثير تمكين العاملين في تعزيز الثقة فيما بينهم ،
حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث اجريت الدراسة
على عينة عشوائية بسيطة مكونة من ( )241عامال في شركات الصناعات الكهربائية والهندسية

األردنية ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 وجود مستويات مرتفعة للثقة بين العاملين وبعضهم وبين العاملين واإلدارة. -وجود تأثير معنوي لتمكين العاملين في الثقة بينهم.

 وجود تأثير معنوي ألبعاد التمكين األربعة مجتمعة في جدارة زمالئهم بالثقة.54

 )5دراسة (الخميس )2011 ،بعنوان "المشاركة في صنع الق اررات اإلدارية ودورها في الحد من
مقاومة التغيير التنظيمي من وجهة نظر الضباط العاملين برئاسة الحرس الوطني "

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المشاركة في صنع الق اررات اإلدارية في الحد من مقاومة
التغيير التنظيمي من وجهة نظر الضباط العاملين برئاسة الحرس الوطني.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات وتكون مجتمع وعينة
الدراسة من الضباط العاملين برئاسة الحرس الوطني من رتبة مالزم أول حتي عميد وعددهم

االجمالي ( )787ضابطا (نظام القوي العاملة للضباط بالحرس الوطني بالرياض )حيث تم تحديد

الحد األدنى المناسب لحجم العينة باستخدام المعادالت اإلحصائية ،حيث أصبح عدد العينة ()260
تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 -نسبة متوسطة للمشاركة بين العاملين.

 أفراد عينة الدراسة موافقون على أسباب مقاومة التغيير لدي المرؤوسين بنسبة متوسطة. )6دراسة (الشريفي والناظر )2011،بعنوان " درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية األردنية في
محافظة عمان لمهارات االتصال وعالقتها بمستوي الثقة في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين "

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية األردنية في محافظة
عمان لمهارات االتصال وعالقتها بمستوي الثقة في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين .واستخدم

الباحث المنهج المسحي االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع البيانات وقد تكونت عينة الدراسة من
( )350معلما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية بنسبة ( )%7من المناطق
التعليمية الخمس في مديريات عمان للتربية والتعليم والبالغ عددهم ( ،)5007ومن أهم نتائج هذه

الدراسة :

 أن مستوي الثقة في المدارس الثانوية كان متوسطاً بشكل عام بين االدارة والعاملين ولكل مجالمن المجاالت الثالثة للثقة.

 أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي (  )α ≥ 0.05بين درجة الممارسة لمها ارتاالتصال ومجاالت الثقة الثالثة.

 )7دراسة (الهذلي )2011،بعنوان" :التمكين وعالقته بمستوي الرضا من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية بجامعة أم القري وجامعة الملك عبد العزيز" .

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوي التمكين وعالقته بمستوي الرضا الوظيفي من وجهة
نظر أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة أم القري والملك عبد العزيز خالل العام الجامعي
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(1431/1430هلل)  .تكونت عينة الدراسة من ( )300عضو هيئة تدريس واستخدمت الباحثة في
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة :
 -مستوى تمكين أفراد عينة الدراسة جاء بدرجة عالية بوجه عام.

 مستوى تمكين أفراد عينة الدراسة جاء عالياً جداً في بعد المكانة ،وعالياً في بعد االستقاللية فياألداء ومتوسطاً في بعدي صنع القرار والنمو المهني.

 توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو تمكينهم في بعديالمكانة واالستقاللية في األداء لصالح من هم بمرتبة (أستاذ).

 )8دراسة (الضالعين )2010 ،بعنوان" :أثر التمكين اإلداري في التميز التنظيمي – دراسة ميدانية
في شركة االتصاالت األردنية".

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التمكين في تميز منظمة األعمال في شركة االتصاالت

األردنية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات وزعت
على عينة مكونة من ( )553مفردة ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 أن مستوى إدراك العاملين في شركة االتصاالت األردنية ألبعاد التمكين اإلداري كان مرتفعا وأنمستوى إدراكهم ألبعاد تميز منظمة األعمال جاء أيضا بدرجة مرتفعة.

 وجود أثر هام ذو داللة إحصائية للتمكين اإلداري في تميز منظمة األعمال في شركات االتصالاألردنية.

)9

دراسة (راضي )2010 ،بعنوان" :التمكين اإلداري وعالقته بإبداع العاملين ،على عينة من

موظفي كلية اإلدارة واالقتصاد".

وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين التمكين اإلداري المتمثل بأبعاده تفويض السلطة ،فرق

العمل ،التدريب ،االتصال الفعال ،التحفيز وابداع العاملين ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتضمنت العينة  50موظفاً وتم اختيارهم بشكل عشوائي
طبقي ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 وجود دعم جزئي لعالقات التمكين اإلداري مع أغلب متغيرات إبداع العاملين. محدودية استجابة متغيرات إبداع العاملين للتباين في مستوي إداراك العاملين لممارسات التمكيناإلداري.
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 )10دراسة (آل سعود )2009،بعنوان " مشاركة المرؤوسين في صنع الق اررات وعالقتها بالرضا
الوظيفي "

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة مشاركة المرؤوسين في صنع الق اررات بالرضا الوظيفي
لدي إدارة الشئون اإلدارية والمالية بو ازرة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع
المرؤوسين في إدارة الشئون اإلدارية والمالية بو ازرة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ويبلغ عددهم

( )250مرؤوس ،واستخدمت الدراسة أسلوب الحصر الشامل حيث قام الباحث بتوزيع ()250
استبانة على جميع الموظفين الممثلين لمجتمع الدراسة ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 -حرص المرؤوسين على مشاركة كافة المستويات اإلدارية في صنع الق اررات.

 أفراد عينة الدراسة موافقون على مدي مشاركة المرؤوسين في إدارة الشئون االدارية والمالية بو ازرةالداخلية بالمملكة العربية السعودية في عملية صنع الق اررات.
 )11دراسة (صالح والمبيضين )2009 ،بعنوان" :ممارسة التمكين اإلداري وعالقته بتجسيد األهداف
االستراتيجية لوزارة البيئة األردنية".

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة ممارسة التمكين اإلداري بتجسيد األهداف االستراتيجية
لو ازرة البيئة األردنية وانبثقت الدراسة عن فرضية رئيسة مفادها وجود عالقة ذات داللة معنوية بين

التمكين اإلداري واألهداف االستراتيجية ،حددت العينة ب( )٣٣٦عاماً في المستويات اإلشرافية
ومديري الشعب واألقسام والخبراء والمشرفين ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة

-

كأداة لجمع البيانات ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

صحة الفرضية التي تبنتها وقدمت التوصيات حولها وهي ضرورة تبني برامج التدريب اإلداري
كثقافة داعمة لتجسيد مبدأ التعليم مدى الحياة .

 أهمية التمكين اإلداري والتأكيد على العوامل الالزمة لتحقيقه في المنظمات من الجانب اآلخر.
 )12دراسة (القاضي )2009 ،بعنوان" :التمكين اإلداري لدي القادة األكاديميين في الجامعات
األردنية في اقليم الشمال من وجهة نظرهم".

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة التمكين لدي القادة األكاديميين في الجامعات األردنية
في اقليم الشمال من وجهة نظرهم ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع القادة األكاديميين في

الجامعات األردنية في إقليم الشمال حسب الكراس االحصائي لو ازرة التعليم العالي الجامعي
2009/2008م والبالغ عددهم ( )340قائداً اكاديمياً وقد تم اختيار عينة منهم بالطريقة العشوائية
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حيث تكونت من ( )118قائداً اكاديمياً ولتحقيق ذلك استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع

البيانات ،واستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 -درجة التمكين اإلداري لدي أفراد العينة كانت بدرجة تقدير متوسطة.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( (0.05 ≤ αبين المتوسطات الحسابية لدرجةالتمكين اإلداري تعزي لمتغير الجنس ما عدا عند مجال التحفيز الذاتي ،حيث كانت الفروق لصالح

االناث.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( (0.05 ≤ αبين المتوسطات الحسابية لدرجة

التمكين اإلداري تعزي لمتغير عدد سنوات الخدمة باستثناء مجال التحفيز الذاتي ،حيث كانت الفروق
لصالح ذوي الخدمة أكثر من  10سنوات.

 )13دراسة (الجميلي ) 2008 ،بعنوان" :األنماط القيادية وعالقتها بمستويات التمكين من وجهة
نظر موظفي مجلس الشورى".

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط القيادة اإلدارية السائدة لدي المسئولين التنفيذين في
مجلس الشورى ومستويات التمكين في مجلس الشورى والعالقة بين النمط القيادي اإلداري ومستوي

التمكين في مجلس الشورى وأهم المعوقات التي تواجه التمكين بمجلس الشورى

وأجريت على عينة تألفت من ( )١٧٢موظفًا في مجلس الشورى في السعودية ،واستخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي واستمارة استبانة محكمة لغرض جمع البيانات ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 -توفر كل من النمط القيادي التحويلي ونمط القائد المشارك ونمط القائد االستراتيجي.

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي  0.01فأقل بين األنماط القيادية اإلدارية ومستوياتالتمكين.

 تتمثل أهم المعوقات التي تواجه التمكين بالمجلس في محدودية فاعلية نظم الحوافز ،ثم محدوديةتفويض المدراء لسلطاتهم ،ثم عدم مساهمة بيئة العمل في حل المشكالت التي تواجه الموظفين ،ثم
عدم منح المدراء موظفيهم فرصة المشاركة في اتخاذ الق اررات.

 )14دراسة (بن نحيت )2008 ،بعنوان" :تمكين العاملين وعالقته بتطوير أداء المنظمات االمنية".
وهدفت هذه الدراسة الى تحديد مدي مساهمة تنفيذ أسلوب تمكين العاملين في تطوير أداء المنظمات
األمنية ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع الضباط العاملين في المديرية العامة للسجون بمدينة

الرياض وعددهم ( )216ضابطاً والضباط العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض
وعددهم ( )208ضابطاً ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن عن طريق مدخل
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الدراسات الوثائقية ،ومدخل المسح االجتماعي باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،ومن أهم
نتائج هذه الدراسة:

 ضعف التدريب هو أحد المعوقات التي تؤثر على تمكين العاملين. تبني المنظمات األمنية للتمكين كفلسفة ومنهج إداري بدرجة متوسطة. )15دراسة (العساف )2006 ،بعنوان" :التمكين الوظيفي لدى القيادات األ كاديمية في الجامعات
األ ردنية العامة ،وعالقته بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء هيئاتها
التدريسية".

وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى التمكين الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات
األردنية العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع
البيانات والمنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس األردنيين

المتفرغين العاملين في الجامعات األردنية العامة الثمانية ،وشملت عينة الدراسة ( )541عضو هيئة
تدريسية ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 أن مستوى ممارسة التمكين الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية العامة جاءمتوسطاً ،ومستوى االلتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضائها جاء مرتفعاً.

 وجود عالقة إيجابية دالة إحصائياً بين مستوى ممارسة التمكين الوظيفي لدى القياداتاألكاديمية وااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس.

 )16دراسة (العثمان )2003،بعنوان :تفويض السلطة وأثره على كفاءة األداء ".
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تفويض السلطة على كفاءة األداء لدي شرطة منطقة

الرياض ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات وتم أخذ العينة
بالطريقة العشوائية من ضباط الشرطة في منطقة الرياض وعددهم ( )668ضابطاً بنسبة ()%50

تقريبا من مجتمع الد ارسة ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 -أن هناك عوامل إيجابية لتفويض السلطة وهناك معوقات لها.

 وجود عالقات إيجابية أو سلبية ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الديموغرافيةواستجابات أفراد العينة على بعض الفقرات وفى بعض المحاور.
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ثالثاً :الدراسات األجنبية
 )1دراسة ( )Judeh, 2012بعنوان" :تحليل العالقة بين الثقة وتمكين الموظف :دراسة ميدانية".

"An Analysis of the Relationship between Trust and Employee
"Empowerment
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الثقة التنظيمية ومستوى تمكين الموظفين،

باإلضافة الى ذلك سعت الدراسة للتحقيق في العالقة بين أبعاد الثقة التنظيمية والعالقات الشخصية،
وأبعاد تمكين الموظفين ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في خمس من الصحف والشركات
المصنعة للورق المقوي المدرجة في بورصة عمان وتم جمع البيانات من عينة من الموظفين تكونت

من ( )206موظفاً وكانت أداة المسح عبارة عن استبيان ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 تقديرات المستجيبين للثقة التنظيمية جاءت بدرجة متوسطة وأن درجة العالقات الشخصية أقل مندرجة الثقة التنظيمية.

 مستوى تمكين الموظفين بجميع أبعاده أقل من المتوسط (بدرجة قليلة) ،وحصل بعد األثر علىالمرتبة االولي وفى المرتبة االخيرة جاء بعد تقرير المصير.

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية كبيرة بين الثقة التنظيمية وتمكين العاملين. )2دراسة ) (Zhang & Bartol, 2010بعنوان" :دراسة العالقة بين التمكين واإلبداع والقيادة:
فحص نموذج نظري قائم على ربط تمكين القيادة باإلبداع".

"Studying the Relation between Empowerment Creativity and
Leadership; Linking Empowering Leadership and Employee
"Creativity
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التمكين واإلبداع والقيادة ،بحيث فحص نموذج

نظري قام على أساس ربط تمكين القيادة باإلبداع ،و تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين

الفنيين والمشرفين عليهم في شركة تكنولوجيا المعلومات الكبيرة في الصين ،واستخدم الباحث

االستبانة كأداة لجمع البيانات والمنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم توزيع استبانة خاصة بالعاملين
بواقع ( )670استبانة ،بوساطة البريد االلكتروني ،وقد تم استرداد ( )498استبانة ،ومن أهم نتائج

هذه الدراسة:

 أن التمكين النفسي هو وسيط مهم يتوسط تمكين القادة واإلبداع عند العاملين. -أن هناك عالقة إيجابية بين تمكين القادة وبين تمكين العاملين النفسي.

 أن التمكين النفسي على عالقة وثيقة بالدافعية الداخلية وباالندماج في عملية اإلبداع أيضاً.60

)3

دراسة ) (Carter, 2009بعنوان" :سلوك المنظمة كعامل مهم جداً لتمكين العاملين".

"The Behavior of Organization as an Important Factor to Empower the
"Employees

وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على سلوك المنظمة كعامل مهم جداً لتمكين العاملين ،وذلك ألنه

يسمح بالمشاركة بين العاملين والمديرين ،إذ أن الدراسة أكدت أن المنظمات التي ترغب بالتزام داخلي
للمنظمة من العاملين ،يجب أن تشارك العاملين بوضع أهداف المنظمة ،وتوضح لهم كيفية الوصول

إلى هذه األهداف ،والعمل على تطوير نموذج للتمكين يتضمن كال من نظرية النظام ونظرية
التطوير االجتماعي  system theory and socialization theoryهذا وقد استخدم الباحث

المنهج الوصفي التحليلي والجماعات المركزة واالستبانة كأداة للحصول على البيانات ،ولمعرفة تمكين
المديرين والعاملين في ( )310شركة في الواليات المتحدة االمريكية وأوروبا والصين ،ومن أهم نتائج

هذه الدراسة:

 أن معظم العاملين كانوا أكثر إنتاجية في حال تمكينهم من قبل اإلدارة وأكدت معظم المنظمات أهميةتحسين أداء العاملين وأهمية قياسه ،وأكدت معظم الشركات أهمية وجود العاملين االجتماعيين في

الشركة.

 أن التفكير النظامي ساعد المديرين في عملية صنع القرار. أن المزيد من المسؤولية يولد المزيد من اإلنتاجية ،والروح المعنوية وااللتزام.)4

دراسة ( )Emerson, 2008بعنوان" :التمكين االداري كمدخل فعال لرضي الموظفين".

"The Administrative Empowerment as an Effective Entry to the
" Employees Satisfaction

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األسباب التي تجعل تمكين العاملين أكثر من مجرد
شعار سائد ،وهدفت أيضا إلى تحقيق رضا الموظفين من خالل عملية التمكين ،واستخدم الباحث

االستبانة كأداة لجمع البيانات والمنهج الوصفي التحليلي وطبقت هذه الدراسة في منظمة أوكس فام
الدولية البريطانية ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 أن يسمح للموظفين بأن يكون لهم رأي في القضايا التي يتعين عليهم التعامل معها ،وبالتالييشعرون بأن لهم ملكية في هذه العملية.

 ضرورة السماح للموظفين بالوقوف على آرائهم ،ويتطلب ضرورة تقييم وسائل االتصال بحيث يكوناالتصال في كال االتجاهين.

 يجب على اإلدارة ممارسة وتشجيع أسلوب تمكين العاملين من خالل الثقة والتواصل مع الموظفين.61

 )5دراسة ( (Darlington, 2007بعنوان" :تمكين الموظفين بوصفه اداة فعالة لزيادة الفعالية
االدارية في منطقة الحكومة المحلية في نيجيريا".
"Employee Empowerment as an Effective Tool to Increase
"administrative Efficacy in the Local Government Area of, Nigeria
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب النقص في تنفيذ السياسات وانخفاض الروح المعنوية
للعاملين في الحكومة المحلية والحاجة إلى المزيد من المشاركة الفعالة من اإلداريين والموظفين،

واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات والمنهج الوصفي التحليلي وتألف مجتمع الدراسة

وعينته من ( )270موظفاً ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 أن العاملين يرغبون بالمزيد من المشاركة في مجال صنع القرار والسلطة اإلدارية الالمركزية ،ولكنالمسئولين غير مدركين لمفاهيم التمكين وليس لديهم القدرة على تنفيذ وتسهيل عملية ممارسة التمكين

اإلداري للموظفين.

 -عدم وجود تعليم رسمي لبعض مديري الدوائر للمقاطعة وعدم رغبة الحكومة المركزية في إعتبار ذلك

قد أدي الى إعاقة تطبيق التمكين اإلداري ،سواء من حيث نقص التدريب والتوعية ،أو عدم تطوير

اإلدارات ومن هذا المنظور لم يكن ممكنا للحكومة المحلية أن تعمل بفعالية أكبر لزيادة فرص العمل،
ولتوسيع نطاق اإلداريين في فهم التمكين.

 )6دراسة ( )Melhem, 2006بعنوان" :متطلبات تمكين العاملين :شركات االتصال (الخلوي)
األردنية"
"Prerequisites of employee empowerment: Jordanian mobile phone
"companies
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات تمكين العاملين في شركات الهاتف الخلوي (الموبايل)
األردنية وقد تكونت عينة الدراسة من ( )191موظف من مقدمي الخدمات المباشرة  ،وقد استخدم
الباحث أربعة من المتغيرات العديدة للتمكين وهي (:الثقة والحوافز ،االتصال وتدفق المعلومات،

والمعرفة والمهارة) ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة :

 أن متطلبات التمكين وهي المتغيرات المستقلة في الدراسة لها عالقة قوية ومباشرة بالمتغيرالتابع ( التمكين ) وكذلك على رضا العاملين وأدائهم.
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)7

دراسة ( )Janssen, 2004دراسة بعنوان" :الصراع بين الموظفين والمشرفين وأثره في

العالقة بين التمكين اإلداري والوالء التنظيمي".

"The Conflict Between Supervisors and Employees and its Effect on
the Relationship Between Employee Empowerment and
"Organizational Commitment , Work & Stress

وهدفت هذه الدراسة إلى البحث في الصراع بين الموظفين والمشرفين وأثره في العالقة بين التمكين

اإلداري والوالء التنظيمي ،وافترض الباحث أن الصراع بين المشرفين والموظفين يشكل عائقاً للعالقة
بين التمكين والوالء التنظيمي ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات والمنهج الوصفي

التحليلي وقد اختار الباحث عينة عشوائية من المعلمين عددها ( )206معلماً ممن يعملون في ()91
مدرسة ثانوية في هولندا ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 أن المشرفين في اإلدارة العليا عادة ما يتابعون تنفيذ أهداف التنظيم والقيم الواجب أن يلتزم بهاالعاملون في المستويات اإلدارية الدنيا.

 أن الصراع بين هذين المستويين اإلداريين يعوق تطبيق عملية التمكين اإلداري لدى العاملين ويؤثرسلباً في والئهم التنظيمي.

 )8دراسة ( :)Psoinos & Smithson, 2002بعنوان" :تمكين العاملين في المصانع :دراسة
المنظمات في المملكة المتحدة"
Employee Empowerment in Manufacturing: A study of organization in
"the UK
وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل التمكين اإلداري لدي العاملين في الشركات الصناعية في بريطانيا،
وذلك من خالل دراسة تأثير العوامل اآلتية (:الالمركزية في اتخاذ الق اررات ونظم المعلومات ،وبيئة

العمل وفرق العمل) وشملت الدراسة عينة عشوائية مكونة من ( )500موظف يعملون في الشركات

واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات واجراء المقابالت مع عينة من الموظفين في ()17
شركة مختارة ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

 تقوم الشركات البريطانية بتحسين بيئة العمل فيها ،وتعمل على تطبيق برامج الجودة الشاملةلتحسين مستوى انتاجها وخفض نفقاتها .

القررات واعطاء الصالحيات األوسع
 أن العوامل والمتغيرات تتطلب اتباع الالمركزية في اتخاذ اللعاملين للتصرف في حل مشكالت العمل ،وهذا أدي الى تمكين العاملين فيها.
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تعليق عام على الدراسات السابقة:
من خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة يمكن استنتاج ما يلي:

 أكدت معظم الدراسات السابقة على أن التمكين هو أسلوب إداري يمكن من خالله تطوير األداءوزيادة الكفاءة.

 -هدفت أغلب الدراسات السابقة إلى الكشف عن أهمية التمكين ودوره في تطوير العمل اإلداري.

 توصلت بعض الدراسات السابقة إلى وجود عالقة طردية بين التمكين واإلبداع ،مثل دراسة (الزاملي، ،)2013ودراسة ( ،(Zhang & Bartol, 2010ودراسة (نسمان ،)2011 ،ودراسة (العطار،
.)2012

 توصلت بعض الدراسات السابقة إلى وجود عالقة بين التمكين والرضا الوظيفي مثل دراسة (الهذلي،.)2011

 اعتمدت معظم الدراسات السابقة على المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على أداة االستبانة ،مثلدراسة(عليان ،)2014،ودراسة( البحيصي ،)2014،ودراسة (أبو معمر.)2009 ،

 تباين ت العينة في الدراسات السابقة ،حيث اعتمدت بعض الدراسات على أخذ عينات عشوائية منالمجتمع األصلي مثل دراسة (العسيلي ،)2012 ،ودراسة (الجعبري ،)2010 ،ودراسة

( ،(Darlington, 2007والبعض اآلخر اعتمد على المجتمع األصلي كله كعينة إما لصغره أو
ضرورته مثل دراسة) ، (Zhang & Bartol, 2010ودراسة (القاضي.)2009 ،

 بعض الدراسات توصلت إلى أن هناك مواطن ضعف وقوة في الجامعات التي قامت بدراستها ،مثلدراسة (الحلو ،)2010 ،ودراسة (العطار.)2006 ،

أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 اتفقت الدراسة الحالية من حيث األهداف مع دراسة (علي ،)2012 ،ودراسة (الجعبري،)2010 ،ودراسة (القاضي.)2009 ،

 اتفقت الدراسة الحالية في اعتمادها على المنهج الوصفي مع جميع الدراسات السابقة. -اتفقت الدراسة الحالية في اعتمادها على أداة االستبانة مع جميع الدراسات السابقة.

 اتفقت الدراسة الحالية في اعتمادها على الفئة المستهدفة (العاملين اإلداريين بالجامعات) مع العديدمن الدراسات السابقة مثل :دراسة ( ،)Emerson, 2008ودراسة (.(Darlington, 2007
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 -استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء فكرة الدراسة الحالية.

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اختيار منهج الدراسة وأداتها والفئة المستهدفة.64

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف على بعض المشكالت التي تواجه الجامعاتالفلسطينية في محافظات غزة.

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التأكيد على أهمية التمكين اإلداري كمدخل معاصر لتطويراألداء اإلداري.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 الدراسة الحالية تهدف إلي الكشف عن "متطلبات التفويض" من وجهة نظر العاملين اإلداريين فيجامعات األزهر واألقصى واإلسالمية.

 الدراسة الحالية تهدف إلي الكشف عن "متطلبات المشاركة والعمل الجماعي" من وجهة نظر العامليناإلداريين في جامعات األزهر واألقصى واإلسالمية.

 الدراسة الحالية تهدف إلي الكشف عن "متطلبات االتصال الفعال" من وجهة نظر العاملين اإلداريينفي جامعات األزهر واألقصى واإلسالمية.

 الدراسة الحالية تهدف إلي الكشف عن "متطلبات الثقة اإلدارية" من وجهة نظر العاملين اإلداريين فيجامعات األزهر واألقصى واإلسالمية.

 الدراسة الحالية تهدف إلي الكشف عن "متطلبات التدريب المستمر" من وجهة نظر العاملين اإلداريينفي جامعات األزهر واألقصى واإلسالمية.

 الد ارسة الحالية تسعى إلى التوصل إلى مقترحات يمكن أن تساعد في االرتقاء بمستوي أداءالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وشريحة العاملين اإلداريين فيها.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
تمهيد.
أوالً :منهج الدراسة.
ثانياً :مجتمع الدراسة.
ثالثاً :عينة الدراسة.
رابعاً :أداة الدراسة.
خامساً :خطوات بناء االستبانة.
سادساً :صدق االستبانة.
سابعاً :ثبات االستبانة.
ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة.
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تمهيد:

تعتبللر منهجي لة الد ارسللة واجراءاتهللا محللو ار رئيس لا يللتم مللن خالللله انجللاز الجانللب التطبيقللي مللن

الدراسة ،وعلن طريقهلا يلتم الحصلول عللى البيانلات المطلوبلة إلجلراء التحليلل اإلحصلائي للتوصلل إللى
النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتلالي تحقلق األهلداف

التي تسعى إلى تحقيقها.

وبناء على ذلك تنلاول هلذا الفصلل وصلفا للملنهج المتبلع ومجتملع وعينلة الد ارسلة ،وكلذلك أداة

الدراسة المستخدمة وطريقلة إعلدادها وكيفيلة بنائهلا وتطويرهلا ،وملدى صلدقها وثباتهلا ،وينتهلي الفصلل
بالمعالجللات اإلحصللائية التللي اسللتخدمت فللي تحليللل البيانللات واسللتخالص النتللائج ،وفيم لا يلللي وصللف

لهذه اإلجراءات.

أوالً :منهج الدارسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصلفي التحليللي اللذي يحلاول ملن خاللله
وصلف الظلاهرة موضلوع الد ارسلة ،وتحليلل بياناتهلا ،والعالقلة بلين مكوناتهلا واآلراء التلي تطلرح حولهلا
والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها (أبو حطب وصادق ،2005 ،ص .)104

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

 .1المصادر الثانوية :حيث اتجه الباحث فلي معالجلة اإلطلار النظلري للد ارسلة إللى مصلادر البيانلات
الثانويللة والتللي تتمثللل فللي الكتللب والم ارجللع العربيللة واألجنبيللة ذات العالقللة ،والللدوريات والمقللاالت
والتقللارير ،واألبحللاث والد ارسللات السللابقة التللي تناولللت موضللوع الدارسللة ،والبحللث والمطالعللة فللي

مواقع اإلنترنت المختلفة.

 .2المصــادر األوليــة :لمعالجللة الجوانللب التحليليللة لموضللوع الد ارسللة لجللأ الباحللث إل لى جمللع البيانللات
األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة ،صممت خصيصاً لهذا الغرض.
ثانياً :مجتمع الدراسة:

لاء علللى مشللكلة
مجتملع الد ارسللة يعللرف بأنله جميللع مفللردات الظلاهرة التللي يدرسللها الباحلث ،وبنل ً
الد ارسللة وأهللدافها فللإن المجتمللع المسللتهدف يتكللون مللن العللاملين اإلداريللين فللي الجامعللات الفلسللطينية
بمحافظللات غلزة " األزهللر ،اإلسللالمية ،األقصللى " والبللالغ عللددهم  707موظللف (و ازرة التربيللة والتعللليم

العالي ،2014 ،ص.)70
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والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب الجامعة:
جدول رقم ()1
توزيع مجتمع الدراسة حسب الجامعة

الجامعة

عدد العاملين اإلداريين

النسبة المئوية %

اإلسالمية

319

45.1

األزهر

218

30.8

األقصى

170

24.0

المجموع

707

100.0

ثالثاً :عينة الدراسة:

العينة االستطالعية:
تم توزيع عينة استطالعية حجمها  30استبانة الختبار الصدق والثبات لالستبانة ،وقد تم استبعادهم
من التحليل النهائي.

العينة الفعلية:

قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب الجامعة ،حيث تم توزيع  300استبانة
بعد التأكد من صدق وثبات االستبانة ،وقد تم استرداد  266استبانة بنسبة  ،%87.7وقد تم استبعاد

 3استبيانات لعدم جدية اإلجابة من قبل المبحوثين ،ليصبح العدد النهائي  263استبانة صالحه

للتحليل.

وقد تم حساب حجم العينة من المعادلة التالية:
2

)(1

 Z 
n 

 2m 

حيث:
 :Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم (مثالً Z=1.96 :لمستوى داللة .)   0.05

عبر عنه بالعالمة العشرية (مثالً) 0.05 :
 :mالخطأ الهامشي :وي ّ

يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
)(2

nN
N  n 1

حيث  Nتمثل حجم المجتمع

باستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
68

= الم َع ّدل n

2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
حيث أن مجتمع الدراسة  ،N = 707فإن حجم العينة الم َع ّدل باستخدام المعادلة ( )2يساوي:
384  707
 249
707  384  1

= الم َع ّدل n

وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي  249على األقل.

رابعاً :أداة الدراسة:

تم إعداد استبانة حول "متطلبات التمكين من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات

الفلسطينية بمحافظات غزة" وتتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

القسم األول :وهو عبارة عن المعلومات الشخصية عن المستجيب (الجنس ،الجامعة ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخدمة ،مستوى الوظيفة).
القسم الثاني :وهو عبارة عن متطلبات التمكين من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة ،ويتكون من  58فقرة ،موزع على  5مجاالت:

المجال األول :متطلبات التفويض ،ويتكون من ( )11فقرة.

المجال الثاني :متطلبات المشاركة والعمل الجماعي ،ويتكون من ( )12فقرة.
المجال الثالث :متطلبات الثقة اإلدارية ،ويتكون من ( )11فقرة.

المجال الرابع :متطلبات االتصال الفعال ،ويتكون من ( )12فقرة.

المجال الخامس :متطلبات التدريب المستمر ،ويتكون من ( )12فقرة.
وقد تم استخدام المقياس  10-1لفقرات االستبيان بحيث كلما اقتربت الدرجة من  10دل على

الموافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح ،والجدول التالي ( )2يوضح ذلك:
جدول ()2

درجات المقياس المستخدم في االستبانة

االستجابة
الدرجة

موافق

موافق

قليلة جدا

جدا

بدرجة

1

بدرجة كبيرة

2

3

4

69

5

6

7

8

9

10

المحك المعتمد في الدراسة:
لتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،تم االعتماد على المحك الموضح في الجدول
التالي (:)3
جدول ( :)3يوضح المحك المعتمد في الدراسة

المتوسط الحسابي النسبي

درجة الموافقة

من %36- %10

قليلة جدا

أكبر من %52 - %36

قليلة

أكبر من %68 -%52

متوسطة

أكبر من %84 -%68

كبيرة

أكبر من %100-% 84

كبيرة جدا

خامساً :خطوات بناء االستبانة:

قلام الباحلث بإعللداد أداة الد ارسلة لمعرفللة " متطلبـات التمكــين مــن وجهــة نظـر العــاملين اإلداريــين فــي
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة " ،واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة-:

 -1االطالع على األدب اإلداري و الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها
في بناء االستبانة وصياغة فقراتها.

 -2استشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات الفلسلطينية والمشلرفين فلي تحديلد مجلاالت االسلتبانة
وفقراتها.

 -3تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 -5تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.

 -6تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرفين.
 -7تللم عللرض االسللتبانة علللى ( )12مللن المحكمللين مللن أعضللاء هيئللة التللدريس فللي جامعللة األزهللر،
والجامعة اإلسالمية وجامعة القدس المفتوحة.

 -8ف للي ض للوء أراء المحكم للين ت للم تع للديل بع للض فقل لرات االس للتبانة م للن حي للث الح للذف أو اإلض للافة
والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على ( )58فقرة ،ملحق رقم(.)1
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سادساً :صدق االستبانة:

صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي ،2010،ص  ،)105كما

يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح

فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات،

وآخرون ،2001،ص  .)179وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 -1صدق المحكمين "الصدق الظاهري":

عددا من المحكمين المتخصصين في مجال
يقصد بصدق المحكمين "هو أن يختار الباحث ً
الظاهرة أو المشكلة موضوع الدراسة" (الجرجاوي ،2010،ص  )107حيث تم عرض االستبانة
على مجموعة من المحكمين تألفت من  11من المتخصصين في اإلدارة ،وأسماء المحكمين

بالملحق رقم ( ،)2وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل
في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية  -انظر الملحق رقم

(.)1

 -2صدق المقياس:

أوال :االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية
هذه الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت

االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

يوضح جدول ( )4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " متطلبات التفويض " والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر
المجال صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " متطلبات التفويض " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

.1

تسعى اإلدارة لتحقيق مبدأ ال مركزية القرار.

.538

*0.001

.2

تضع اإلدارة رؤية ورسالة متميزتين بالوضوح والواقعية.

.639

*0.000

.3

تحدد اإلدارة أهداف واضحة قابلة للتحقيق.

.845

*0.000

.4

تحدد اإلدارة إجراءات عمل واضحة.

.836

*0.000
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.5

تقوم اإلدارة بتفويض سلطات كافية للعاملين إلنجاز المهام.

.804

*0.000

.6

تعمل اإلدارة على تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.

.796

*0.000

.7

تتابع اإلدارة الصالحيات المفوضة للعاملين.

.786

*0.000

.8

توثق اإلدارة األعمال المفوضة كتابياَ.

.642

*0.000

.797

*0.000

 .10يوجد لدى اإلدارة هيكل تنظيمي واضح.

.837

*0.000

 .11يوجد لدى اإلدارة وصف وظيفي كامل.

.743

*0.000

.9

تراعى اإلدارة قدرات العاملين عند التفويض.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " متطلبات المشاركة والعمل الجماعي

" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية α ≥ 0.05
وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()5

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " متطلبات المشاركة والعمل الجماعي " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

.1

توفر اإلدارة مناخ تنظيمي يسوده روح التعاون.

.756

*0.000

.2

تشجع اإلدارة العاملين على المشاركة في اتخاذ القرار.

.812

*0.000

.3

تشجع اإلدارة العاملين على المشاركة في حل المشكالت.

.851

*0.000

.4

تشجع اإلدارة العاملين على العمل الجماعي.

.757

*0.000

.5

تعقد اإلدارة اجتماعات دورية مع العاملين لتوحيد الجهود.

.832

*0.000

.6

تشجع اإلدارة العالقات التعاونية بين العاملين.

.731

*0.000

.7

تهتم اإلدارة برأي العاملين عند اتخاذ الق اررات.

.825

*0.000

.8

تسعى اإلدارة لتوطيد العالقات االجتماعية بين األفراد العاملين.

.823

*0.000

.9

تشجع اإلدارة المناقشات الجماعية لمتطلبات العمل.

.864

*0.000

 .10يوجد لدي األفراد العاملين استعداد للتعاون والمشاركة.

.400

*0.010

 .11تشارك اإلدارة العاملين في رسم السياسات والخطط.

.790

*0.000

 .12تقوم اإلدارة بمشاركة العاملين في مراجعة وتحسين نظم األداء.

.823

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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يوضح جدول ( )6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " متطلبات الثقة اإلدارية " والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك
يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ()6
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " متطلبات الثقة اإلدارية " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

تسعى اإلدارة إلرساء قواعد العالقات اإلنسانية الطيبة بينها وبين العاملين.

.724

*0.000

.2

تستخدم اإلدارة أساليب متنوعة لزيادة الدافعية عند العاملين.

.755

*0.000

.3

تتبنى اإلدارة مبدأ التعزيز اإليجابي بالنسبة لمهام العمل المنجزة.

.760

*0.000

.4

تعمل اإلدارة على االستفادة من التغذية الراجعة لتعزيز الثقة بينها وبين العاملين.

.793

*0.000

.5

تلتزم اإلدارة بمبدأ العدالة في توزيع المهام.

.811

*0.000

.6

تقوم اإلدارة بتفحص احتياجات ومتطلبات العاملين.

.822

*0.000

.7

تقوم اإلدارة بتلبية احتياجات العاملين.

.840

*0.000

.8

تشجع اإلدارة المشاركة في الممارسات التنظيمية لزيادة الثقة بينها وبين العاملين.

.896

*0.000

.9

تهتم اإلدارة باألفكار واآلراء المقترحة من قبل األفراد العاملين.

.783

*0.000

 .10تشجع اإلدارة العاملين على اإلبداع.

.786

*0.000

 .11تعقد اإلدارة لقاءات دورية للوقوف على المشكالت التي تواجه تنفيذ العمل.

.757

*0.000

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " متطلبات االتصال الفعال " والدرجة

الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك
يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.
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جدول ()7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " متطلبات االتصال الفعال " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

تستخدم اإلدارة تقنيات االتصال الحديثة.

.863

*0.000

.2

تستخدم اإلدارة تقنيات االتصال المتوفرة بكفاءة.

.889

*0.000

.3

توفر اإلدارة قنوات اتصال متعددة بينها وبين العاملين.

.864

*0.000

.4

تستخدم اإلدارة نظم اتصال تساعد على تبسيط اإلجراءات.

.851

*0.000

.5

تتبني اإلدارة نمط االتصال المفتوح.

.554

*0.000

.6

تقوم اإلدارة بتقييم نظم االتصال المتبعة.

.796

*0.000

.7

يوجد لدى اإلدارة شبكة اتصاالت داخلية تربط بينها وبين العاملين.

.609

*0.000

.8

تهتم اإلدارة بتحديث أجهزة االتصال المتوفرة.

.593

*0.000

.9

توظف اإلدارة تقنيات االتصال في عمليات اتخاذ القرار.

.798

*0.000

 .10تشجع اإلدارة على االتصاالت الجانبية بين العاملين لخدمة العمل.

.785

*0.000

 .11تتحقق اإلدارة دائماً من جودة اتصاالتها.

.830

*0.000

.735

*0.000

 .12يوجد لدى اإلدارة شبكة اتصاالت خارجية واسعة.
*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " متطلبات التدريب المستمر "
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية α ≥ 0.05

وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.
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جدول ()8
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " متطلبات التدريب المستمر " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

يوجد لدى اإلدارة قناعة بأهمية التدريب المستمر.

.812

*0.000

.2

توفر اإلدارة جهة مختصة إلدارة البرامج التدريبية.

.802

*0.000

.3

تشجع اإلدارة على حضور العاملين اللقاءات المهنية.

.742

*0.000

.4

تسعى اإلدارة لنشر ثقافة التدريب وأهميته.

.893

*0.000

.5

تقوم اإلدارة بدراسة االحتياجات التدريبية لألفراد باستخدام األساليب العلمية.

.842

*0.000

.6

توفر اإلدارة برامج إرشادية بخصوص مشكالت العاملين وقضاياهم.

.871

*0.000

.7

توفر اإلدارة اإلمكانات المادية الالزمة للتدريب.

.854

*0.000

.8

توفر اإلدارة اإلمكانات الفنية الالزمة للتدريب.

.878

*0.000

.9

تختار اإلدارة المدربين األكفاء لتنفيذ البرامج التدريبية.

.802

*0.000

 .10توفر اإلدارة البرامج التدريبية في ضوء االحتياجات الفعلية.

.886

*0.000

 .11تهتم اإلدارة بعمليات التدريب الخارجي للعاملين.

.815

*0.000

 .12تقوم اإلدارة بتقييم نتائج الدورات التدريبية وانعكاسها على أداء العاملين.

.790

*0.000

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة

الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة،
وقد تم ذلك على النحو التالي:

يبين جدول ( )9أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً عند مستوى

معنوية  α≥ 0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضع لقياسها.
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جدول ()9
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

معامل بيرسون

القيمة

متطلبات التفويض.

.851

*0.000

متطلبات المشاركة والعمل الجماعي.

.863

*0.000

متطلبات الثقة اإلدارية.

.861

*0.000

متطلبات االتصال الفعال.

.883

*0.000

متطلبات التدريب المستمر.

.798

*0.000

المجال

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

سابعاً :ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة هو "أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية"
(الجرجاوي ،2010،ص  ،)97ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند
كل مرة يستخدم فيها ،أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات
مختلفة.
وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha

 Coefficientوكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)10
جدول ()10

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

عدد

المجال

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

متطلبات التفويض.

11

0.922

متطلبات المشاركة والعمل الجماعي.

12

0.945

متطلبات الثقة اإلدارية.

11

0.947

متطلبات االتصال الفعال.

12

0.934

متطلبات التدريب المستمر.

12

0.959

جميع المجاالت معا

58

0.979
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واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )9أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث
تتراوح بين ( ،)0.959،0.922بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.979وهذا يعنى أن الثبات

مرتفع ودال إحصائيا.

وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق ( )3قابلة للتوزيلع .ويكلون الباحلث قلد
تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة االسلتبانة وصلالحيتها لتحليلل

النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة.
ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

تم تفريغ وتحليل االسلتبانة ملن خلالل برنلامج التحليلل اإلحصلائي Statistical Package for the
.(SPSS) Social Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تم اسلتخدام اختبلار كولمجلوروف  -سلمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبلار
ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)9
جدول ()11

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

القيمة االحتمالية
)(Sig.

المجال
متطلبات التفويض.

0.544

متطلبات المشاركة والعمل الجماعي.

0.556

متطلبات الثقة اإلدارية.

0.979

متطلبات االتصال الفعال.

0.780

متطلبات التدريب المستمر.

0.677

جميع مجاالت االستبانة

0.857

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )11أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة
أكبر من مستوى الداللة

0.05

وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي حيث

تم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على أسئلة الدراسة.
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وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي.

 .3اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 .5معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :قد
استخدمه الباحث لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة.

 .6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد
وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي  6أم زادت أو قلت عن ذلك .ولقد استخدمه الباحث للتأكد
من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة .

 .7اختبلار  Tفلي حاللة عينتلين ( )Independent Samples T-Testلمعرفلة ملا إذا كلان هنلاك
فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 .8اختبار تحليل التباين األحادي) )One Way Analysis of Variance - ANOVA
لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من

البيانات .استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات
فأكثر.
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الفصل اخلامس

حتليل البيانات ومناقشتها

تمهيد.
أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات الشخصية.

ثانياً :اإلجابة عن أسئلة الدراسة.
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تمهيد:
يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واالجابة عن أسئلة الدراسة ،واستعراض أبرز نتائج

االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،والوقوف على المعلومات الشخصية عن

المستجيب التي اشتملت على( :الجنس ،الجامعة ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،مستوى الوظيفة)،
لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج

الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها

وتحليلها في هذا الفصل.

أوالُ :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 -توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

جدول ( :)12توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

197

74.9

أنثى

66

25.1

المجموع

263

100.0

وهللذا يتوافللق إلللى حللد مللا مللع تقريللر الجهللاز لإلحصللاء الفلسللطيني لسللنة  2014م حللول مسللح القللوى

العاملة في فلسطين ،حيث بين التقرير أن نسبة المرأة العاملة في األراضي الفلسطينية .%17.3
 -توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة

جدول ( :)13توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة

الجامعة

العدد

النسبة المئوية %

األزهر

82

31.2

اإلسالمية

118

44.9

األقصى

63

24.0

المجموع

263

100.0

80

وهذه النتائج منطقيلة حيلث أنله تلم أخلذ عينلة عشلوائية طبقيلة حسلب الجامعلة بأخلذ اللوزن النسلبي لكلل
جامعة حيث أن الجامعة اإلسالمية يوجد بها أكبر عدد من الموظفين اإلداريين نظ ار أنها تعتبلر أكبلر

أخير جامعة األقصى.
جامعة في قطاع غزة ،ومن ثم جامعة األزهر ،و اً
 -توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول ( :)14توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

دبلوم

55

20.9

بكالوريوس

166

63.1

دراسات عليا

42

16.0

المجموع

263

100.0

وهللذا يللدل علللى اهتمللام إدارة الجامعللات إلللى جلللب و توظيللف إداريللين مللؤهلين لللديهم درجللات علميللة
عالية ،كما يشير إلى وجود كفاءات متعددة تستدعي من الجامعات العمل على استثمارها.
 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةجدول ( :)15توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة

سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  5سنوات

51

19.4

 -5أقل من 10

72

27.4

 -10أقل من 15

88

33.5

 15سنة فأكثر

52

19.8

المجموع

263

100.0

وهذا يدل على امتالك العاملين خبرات متنوعة تؤهلهم لممارسة وظائفهم اإلدارية بكفاءة وفاعلية،

وقدرتهم على اإلجابة على االستبيان بدقة وفهم أكثر.

81

 توزيع عينة الدراسة حسب مستوى الوظيفةجدول ( :)16توزيع عينة الدراسة حسب مستوى الوظيفة

مستوى الوظيفة

العدد

النسبة المئوية %

موظف

204

77.6

رئيس شعبة

8

3.0

رئيس قسم

24

9.1

مدير

21

8.0

أخرى

6

2.3

المجموع

263

100.0

يالحظ أن المستويات الوظيفيلة عبلارة علن هلرم مقللوب ،أي يقلل العلدد كلملا اتجهنلا لألعللى فلي السللم
الوظيفي ،وهذا شيء منطقي حيث أن القاعلدة للملوظفين العلاديين ويقلل العلدد حتلى يلتم الوصلول إللى

المدير.

ثانياً :اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

لإلجابللة عللن أسللئلة الد ارسللة تللم اسللتخدام اختبللار Tلعينللة واحللدة لمعرفللة مللا إذا كانللت متوسللط درجللة

االسلتجابة قللد وصلللت إلللى درجللة الموافقللة المتوسللطة وهلي  6أم ال ،فلإذا كانللت Sig( Sig > 0.05
أكبر من  )0.05فإن متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهرياً عن موافلق
بدرجة متوسطة وهى  ،6أملا إذا كانلت  Sig( Sig < 0.05أقلل ملن  )0.05فلان متوسلط آراء األفلراد

يختلللف جوهري لاً عللن درجللة الموافقللة المتوسللطة ،وفللي هللذه الحالللة يمكللن تحديللد مللا إذا كللان متوسللط
اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة الموافقة المتوسلطة .وذللك ملن خلالل قيملة االختبلار

ف للإذا كان للت قيم للة االختب للار موجب للة فمعن للاه أن المتوس للط الحس للابي لإلجاب للة يزي للد ع للن درج للة الموافق للة
المتوسطة والعكس صحيح.

التساؤل األول :مـا مـدى تـوفر متطلـب التفـويض مـن وجهـة نظـر العـاملين اإلداريـين فـي الجامعـات
الفلسطينية بمحافظات غزة ؟

تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة
المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)17
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جدول ()17
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " متطلبات التفويض "

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

.3

تحدد اإلدارة أهداف واضحة قابلة للتحقيق.

5.72

57.19

-2.12

*0.018

9

.4

تحدد اإلدارة إجراءات عمل واضحة.

6.02

60.19

0.14

0.444

7

.5

تقوم اإلدارة بتفويض سلطات كافية للعاملين إلنجاز المهام.

5.81

58.10

-1.41

0.080

8

.6

تعمل اإلدارة على تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.

6.03

60.30

0.23

0.409

6

.7

تتابع اإلدارة الصالحيات المفوضة للعاملين.

6.29

62.85

2.02

*0.022

2

.8

توثق اإلدارة األعمال المفوضة كتابياَ.

6.66

66.62

4.63

*0.000

1

6.06

60.61

0.42

0.336

5

6.15

61.48

0.97

0.166

4

6.22

62.21

1.40

0.081

3

5.97

59.74

-0.26

0.398

 .10يوجد لدى اإلدارة هيكل

تنظيمي

واضح.

 .11يوجد لدى اإلدارة وصف وظيفي كامل.
جميع فقرات المجال معاً

قيمة االختبار

.9

تراعى اإلدارة قدرات العاملين عند التفويض.

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

تضع اإلدارة رؤية ورسالة متميزتين بالوضوح والواقعية.

5.67

56.69

-2.44

*0.008

10

م

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )17يمكن استخالص ما يلي:

 -المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة " توثق اإلدارة األعمال المفوضة كتابياَ " يساوي

الكلية من  )10أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%66.62قيمة االختبار
االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

6.66

4.63

(الدرجة

وأن القيمة

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على

هذه الفقرة.

 -المتوسط الحسابي للفقرة األولى " تسعى اإلدارة لتحقيق مبدأ ال مركزية القرار " يساوي

5.09

أي أن

المتوسط الحسابي النسبي  ،%50.87قيمة االختبار  ،-6.61وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
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الترتيب

.1

تسعى اإلدارة لتحقيق مبدأ ال مركزية القرار.

5.09

50.87

-6.61

*0.000

11

الفقرة

 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،5.97وأن المتوسط الحسابي النسبييساوي  ،%59.74قيمة االختبار  ،-0.26وأن القيمة االحتمالية( )Sig.تساوي

0.398

لذلك يعتبر

مجال " متطلبات التفويض " غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن

متوسط درجة االستجابة لهذا المجال ال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني

أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويعزو الباحث ذلك إلى
عدم تطبيق والتزام القيادات اإلدارية باللوائح المتعلقة بنطاق التفويض وعدم اكتراثهم بأهميته أو
ممارستهم له بالشكل السليم ،وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (أبو معمر )2009 ،التي توصلت
إلى أن درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لتفويض

السلطة من وجهة نظر موظفيهم كانت متوسطة ،كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية جزئياً مع

دراسة (العثمان )2003 ،التي أظهرت أن هناك عوامل إيجابية لتفويض السلطة ،وأن هناك
معوقات لتفويض السلطة ،واختلفت مع دراسة (الحلو ) 2010 ،التي أظهرت أن الجامعات
الفلسطينية تتمتع بمستوى جيد ومناسب من الصالحيات وأن مستوى التفويض يصل إلى

(.)%70.29
التساؤل الثاني :ما مدى توفر متطلب المشاركة والعمل الجماعي من وجهة نظر العـاملين اإلداريـين
في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة ؟.

تللم اسللتخدام اختبللار  Tلمعرفللة مللا إذا كانللت متوسللط درجللة االسللتجابة قللد وصلللت إلللى درجللة الموافقللة
المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)18
جدول ()18

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " متطلبات المشاركة والعمل الجماعي "

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

.4

تشجع اإلدارة العاملين على العمل الجماعي.

5.88

58.78

-0.85

0.197

5

.5

تعقد اإلدارة اجتماعات دورية مع العاملين لتوحيد الجهود.

5.75

57.53

-1.75

*0.041

8
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قيمة االختبار

.3

تشجع اإلدارة العاملين على المشاركة في حل المشكالت.

5.83

58.33

-1.22

0.112

7

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

تشجع اإلدارة العاملين على المشاركة في اتخاذ القرار.

5.89

58.94

-0.75

0.227

4

الترتيب

.1

توفر اإلدارة مناخ تنظيمي يسوده روح التعاون.

6.06

60.61

0.43

0.333

2

م

الفقرة

.6

تشجع اإلدارة العالقات التعاونية بين العاملين.

5.90

58.97

-0.74

0.231

3

.7

تهتم اإلدارة برأي العاملين عند اتخاذ الق اررات.

5.57

55.67

-3.01

*0.001

12

5.87

58.75

-0.86

0.194

6

5.67

56.69

-2.30

*0.011

9

 .10يوجد لدي األفراد العاملين استعداد للتعاون والمشاركة.

6.07

60.68

0.50

0.308

1

 .11تشارك اإلدارة العاملين في رسم السياسات والخطط.

5.57

55.74

-3.19

*0.001

11

5.62

56.18

-2.70

*0.004

10

5.81

58.07

-1.96

*0.026

.8
.9

.12

تسل ل للعى اإلدارة لتوطيل ل للد العالقل ل للات االجتماعيل ل للة بل ل للين األف ل ل لراد

العاملين.

تشجع اإلدارة المناقشات الجماعية لمتطلبات العمل.

تقل للوم اإلدارة بمشل للاركة العل للاملين فل للي مراجعل للة وتحسل للين نظل للم
األداء.
جميع فقرات المجال معاً

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )18يمكن استخالص ما يلي:

 المتوسط الحسابي للفقرة العاشرة " يوجد لدي األفراد العاملين استعداد للتعاون والمشاركة " يساوي6.07

(الدرجة الكلية من  )10أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%60.68قيمة االختبار ،0.50

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.308

أفراد العينة على هذه الفقرة.

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل

 -المتوسط الحسابي للفقرة السابعة " تهتم اإلدارة برأي العاملين عند اتخاذ الق اررات " يساوي

5.57

(الدرجة الكلية من  )10أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%55.67قيمة االختبار  ،-3.01وأن
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.001

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من قبل أفراد

العينة على هذه الفقرة.

 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،5.81وأن المتوسط الحسابي النسبييساوي  ،%58.07قيمة االختبار  ،-1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.026

مجال " متطلبات المشاركة والعمل الجماعي " دال إحصائياً عند مستوى داللة

لذلك يعتبر

0.05

≥  ،αمما

يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويعزو

الباحث ذلك إلى ضعف التدريب وقلة الوعي بأهمية المشاركة والعمل الجماعي ،وتختلف هذه

النتائج مع دراسة (السفياني )2012 ،التي توصلت إلى أن مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات
المدرسية كانت بمجملها متوسطة ،ومع دراسة (الخميس )2011 ،التي اظهرت أن هناك نسبة
متوسطة للمشاركة بين العاملين ،ومع دراسة (آل سعود )2009 ،التي أظهرت حرص المرؤوسين
على مشاركة كافة المستويات اإلدارية.
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التســاؤل الثالــث :مــا مــدى تــوفر متطلــب الثقــة اإلداريــة مــن وجهــة نظــر العــاملين اإلداريــين فــي
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة ؟.

تللم اسللتخدام اختبللار  Tلمعرفللة مللا إذا كانللت متوسللط درجللة االسللتجابة قللد وصلللت إلللى درجللة الموافقللة
المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)19
جدول ()19

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " متطلبات الثقة اإلدارية "

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

.2

5.78

57.76

-1.61

0.054

5

.3

5.87

58.71

-0.93

0.176

2

.4

تلتزم اإلدارة بمبدأ العدالة في توزيع المهام.

5.81

58.14

-1.30

0.098

4

.5

تقوم اإلدارة بتفحص احتياجات ومتطلبات العاملين.

5.58

55.82

-2.96

*0.002

8

.6

تقوم اإلدارة بتلبية احتياجات العاملين.

5.54

55.36

-3.29

*0.001

9

.7

5.60

56.05

-2.74

*0.003

7

.8

5.52

55.25

-3.34

*0.000

10

.9

5.61

56.08

-2.65

*0.004

6

5.46

54.62

-3.63

*0.000

11

5.70

57.02

-2.89

*0.002

وبين العاملين.

تستخدم اإلدارة أساليب متنوعة لزيادة الدافعية عند العاملين.
تتبنل للى اإلدارة مبل للدأ التعزيل للز اإليجل للابي بالنسل للبة لمهل للام العمل للل

المنجزة.

تعمللل اإلدارة علللى االسللتفادة مللن التغذيللة الراجعللة لتعزيللز الثقللة

بينها وبين العاملين.

تشللجع اإلدارة المشللاركة فللي الممارسللات التنظيميللة لزيللادة الثقللة

بينها وبين العاملين.

تهتم اإلدارة باألفكار واآلراء المقترحة من قبل األفراد العاملين.

 .10تشجع اإلدارة العاملين على اإلبداع.

.11

تعقد اإلدارة لقاءات دورية للوقوف على المشلكالت التلي تواجله

تنفيذ العمل.

جميع فقرات المجال معاً

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
86

قيمة االختبار

.1

تسللعى اإلدارة إلرسللاء قواعللد العالقللات اإلنسللانية الطيبللة بينهللا

القيمة االحتمالية ().Sig

5.86

58.59

-1.04

0.149

3

م

الترتيب

6.10

60.99

0.73

0.232

1

الفقرة

من جدول ( )19يمكن استخالص ما يلي:
 -المتوسط الحسابي للفقرة األولى" تسعى اإلدارة إلرساء قواعد العالقات اإلنسانية الطيبة بينها وبين

العاملين " يساوي

6.10

(الدرجة الكلية من  )10أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%60.99قيمة

االختبار  ،0.73وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.232

متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة

 المتوسط الحسابي للفقرة الحادية عشر " تعقد اإلدارة لقاءات دورية للوقوف على المشكالت التيتواجه تنفيذ العمل " يساوي

5.46

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%54.62قيمة االختبار،-3.63

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من قبل أفراد

العينة على هذه الفقرة.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،5.70وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%57.02قيمة االختبار  ،-2.89وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي
" متطلبات الثقة اإلدارية " دال إحصائياً عند مستوى داللة

≥ 0.05

0.002

لذلك يعتبر مجال

 ،αمما يدل على أن متوسط

درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة
بدرجة قليلة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويعزو الباحث ذلك إلى عدم اهتمام

الجامعات باألفكار واآلراء المقترحة من قبل األفراد العاملين ،وقلة االجتماعات بين العاملين واإلدارة
لزيادة الثقة واأللفة بينهم.

وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة (الشريفي والناظر )2013 ،التي اظهرت ان مستوى الثقة بشكل
عام بين اإلدارة والعاملين كان متوسطاً ،ومع دراسة (الخشالي وآخرون )2011 ،التي توصلت إلى
وجود مستويات مرتفعة للثقة بين العاملين وبعضهم وبين العاملين واإلدارة.

التســاؤل الرابــع :مــا م ـدى تــوفر متطلــب االتصــال الفعــال مــن وجهــة نظــر العــاملين اإلداريــين فــي
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة ؟.

تللم اسللتخدام اختبللار  Tلمعرفللة مللا إذا كانللت متوسللط درجللة االسللتجابة قللد وصلللت إلللى درجللة الموافقللة

المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)20
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جدول ()20
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " متطلبات االتصال الفعال "

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

.4

تستخدم اإلدارة نظم اتصال تساعد على تبسيط اإلجراءات.

6.13

61.34

0.94

0.173

6

.5

تتبني اإلدارة نمط االتصال المفتوح.

5.97

59.73

-0.19

0.426

10

.6

تقوم اإلدارة بتقييم نظم االتصال المتبعة.

5.85

58.48

-1.09

0.138

12

6.42

64.16

2.67

*0.004

1

.8

تهتم اإلدارة بتحديث أجهزة االتصال المتوفرة.

6.27

62.75

1.91

*0.029

4

.9

توظف اإلدارة تقنيات االتصال في عمليات اتخاذ القرار.

6.07

60.68

0.46

0.322

8

5.95

59.54

-0.33

0.369

11

6.02

60.23

0.17

0.432

9

6.36

63.57

2.66

*0.004

2

6.14

61.44

1.43

0.077

.7

.10

يوجللد لللدى اإلدارة شللبكة اتصللاالت داخليللة ت لربط بينهللا وبللين
العاملين.

تشجع اإلدارة على االتصاالت الجانبيلة بلين العلاملين لخدملة

العمل.

 .11تتحقق اإلدارة دائماً من جودة اتصاالتها.

 .12يوجد لدى اإلدارة شبكة اتصاالت خارجية واسعة.
جميع فقرات المجال معاً

قيمة االختبار

.3

توفر اإلدارة قنوات اتصال متعددة بينها وبين العاملين.

6.11

61.10

0.77

0.222

7

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

تستخدم اإلدارة تقنيات االتصال المتوفرة بكفاءة.

6.27

62.66

1.89

*0.030

5

م

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )20يمكن استخالص ما يلي:

 -المتوسط الحسابي للفقرة السابعة " يوجد لدى اإلدارة شبكة اتصاالت داخلية تربط بينها وبين

العاملين " يساوي
االختبار

2.67

6.42

(الدرجة الكلية من  )10أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%64.16قيمة

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

العينة على هذه الفقرة.

88

0.004

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد

الترتيب

.1

تستخدم اإلدارة تقنيات االتصال الحديثة.

6.33

63.35

2.38

*0.009

3

الفقرة

 المتوسط الحسابي للفقرة السادسة " تقوم اإلدارة بتقييم نظم االتصال المتبعة " يساويالمتوسط الحسابي النسبي  ،%58.48قيمة االختبار
0.138

-1.09

5.85

أي أن

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،6.14وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%61.44قيمة االختبار  1.43وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي
متطلبات االتصال الفعال " غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة

0.077

لذلك يعتبر مجال

≥ 0.05

"

 ،αمما يدل على أن

متوسط درجة االستجابة لهذا المجال ال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن

هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويعزو الباحث ذلك إلى

عدم االستغالل االمثل لتقنيات االتصال المعاصرة داخل الجامعات الفلسطينية ،وضعف عمليات

التدريب والتأهيل للتعامل معها.

وتختلف هذه النتائج جزئياً مع بعض الدراسات كدراسة (مصلح ) 2009 ،التي أظهرت وجود اثر
إيجابي لنظام االتصاالت اإلدارية المعمول به في أداء العاملين بجامعة القدس المفتوحة.

التساؤل الخامس :ما مدي توفر متطلب التدريب المسـتمر مـن وجهـة نظـر العـاملين اإلداريـين فـي
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة ؟

تللم اسللتخدام اختبللار  Tلمعرفللة مللا إذا كانللت متوسللط درجللة االسللتجابة قللد وصلللت إلللى درجللة الموافقللة
المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)21
جدول ()21

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " متطلبات التدريب المستمر "

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

.4

تسعى اإلدارة لنشر ثقافة التدريب وأهميته.

5.93

59.31

-0.47

0.320

6
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قيمة االختبار

.3

تشجع اإلدارة على حضور العاملين اللقاءات المهنية.

5.90

58.97

-0.68

0.247

7

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

توفر اإلدارة جهة مختصة إلدارة البرامج التدريبية.

6.23

62.28

1.50

0.067

1

الترتيب

.1

يوجد لدى اإلدارة قناعة بأهمية التدريب المستمر.

6.16

61.63

1.12

0.131

3

م

الفقرة

.5

تق للوم اإلدارة بد ارس للة االحتياج للات التدريبي للة لألفل لراد باس للتخدام

5.96

59.58

-0.28

0.390

4

5.82

58.21

-1.22

0.111

9

.7

توفر اإلدارة اإلمكانات المادية الالزمة للتدريب.

5.70

56.96

-2.02

*0.022

10

.8

توفر اإلدارة اإلمكانات الفنية الالزمة للتدريب.

5.84

58.44

-1.10

0.136

8

.9

تختار اإلدارة المدربين األكفاء لتنفيذ البرامج التدريبية.

6.17

61.75

1.23

0.110

2

 .10توفر اإلدارة البرامج التدريبية في ضوء االحتياجات الفعلية.

5.95

59.54

-0.31

0.378

5

 .11تهتم اإلدارة بعمليات التدريب الخارجي للعاملين.

5.43

54.33

-3.65

*0.000

12

5.46

54.56

-3.23

*0.001

11

5.88

58.79

-1.12

0.133

.6

.12

األساليب العلمية.

ت للوفر اإلدارة بل لرامج إرش للادية بخص للوص مش للكالت الع للاملين

وقضاياهم.

تقلوم اإلدارة بتقيليم نتلائج اللدورات التدريبيلة وانعكاسلها عللى
أداء العاملين.
جميع فقرات المجال معاً

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )21يمكن استخالص ما يلي:

 -المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " توفر اإلدارة جهة مختصة إلدارة البرامج التدريبية " يساوي

6.23

(الدرجة الكلية من  )10أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%62.28قيمة االختبار  1.50وأن القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.067

على هذه الفقرة.

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة

 -المتوسط الحسابي للفقرة الحادية عشر " تهتم اإلدارة بعمليات التدريب الخارجي للعاملين " يساوي

5.43

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%54.33قيمة االختبار

( )Sig.تساوي

0.000

-3.65

وأن القيمة االحتمالية

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،5.88وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%58.79قيمة االختبار

-1.12

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

" متطلبات التدريب المستمر " غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة

0.133

≥ 0.05

لذلك يعتبر مجال

 ،αمما يدل على أن

متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن
هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويعزو الباحث ذلك إلى
ضعف دوائر التدريب بالجامعات الفلسطينية في القيام بالدور التي أنشئت ألجلها والسيما في تحديد

االحتياجات التدريبية للعاملين اإلداريين ،وأن الجامعات الفلسطينية ال توفر الدعم الكافي لعقد الدورات

التدريبة لتأهيل العاملين بها.

90

وتتفق هذه النتائج جزئياً مع دراسة (بن نحيت )2008 ،التي توصلت إلى أن ضعف التدريب هو

أحد المعوقات التي تؤثر على تمكين العاملين ،ودراسة (صالح والمبيضين )٢٠٠٩ ،التي اشارت إلى
ضرورة تبني برامج التدريب اإلداري كثقافة داعمة لتجسيد مبدأ التعليم مدى الحياة.
 تحليل جميع فقرات االستبيانتللم اسللتخدام اختبللار  Tلمعرفللة مللا إذا كانللت متوسللط درجللة االسللتجابة قللد وصلللت إلللى درجللة الموافقللة

المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)22
جدول ()22

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات االستبيان

متطلبات الثقة اإلدارية.

5.70

57.02

-2.89

*0.002

5

متطلبات االتصال الفعال.

6.14

61.44

1.43

0.077

1

متطلبات التدريب المستمر.

5.88

58.79

-1.12

0.133

3

جميع فقرات االستبيان

5.90

59.04

-1.10

0.135

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

متطلبات المشاركة والعمل الجماعي.

5.81

58.07

-1.96

*0.026

4

 جدول ( )22تبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يسلاويأن المتوس للط الحس للابي النس للبي  ،%59.04قيم للة االختب للار

تساوي

0.135

5.90

-1.10

الترتيب

متطلبات التفويض.

5.97

59.74

-0.26

0.398

2

البند

(الدرجلة الكليلة ملن  )10أي

وأن القيم للة االحتمالي للة ()Sig.

لذلك تعتبر الفقرات غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على

أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرات يختللف جوهريلاً علن درجلة الموافقلة وهلذا يعنلي أن هنلاك

موافقة بدرجة متوسلطة ملن قبلل أفلراد العينلة عللى جميلع الفقلرات بشلكل علام .ويعلزو الباحلث ذللك

إلى عدم اكتراث اإلدارة بأهمية عملية التمكلين وعلدم قربهلا ملن العلاملين وأخلذ آرائهلم بشلكل دوري
حللول الصللالحيات المخولللة لهللم ال سلليما سللعي العامللل اإلداري بشللكل جللاد نحللو مزيللد مللن الحريللة
والمسؤولية وذلك لن يأتي إال من خالل عملية التمكين والمعرفة الحقيقيلة بمتطلباتهلا التلي ستسلهم

فللي رفعللة العمللل وزيللادة خب لرة العامللل اإلداري وشللعوره بالرضللا .وتختلللف هللذه النتللائج مللع د ارسللة
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(شللقورة )2015،والتللي أظهللرت وجللود المتطلبللات اإلداريللة فللي أعلللى الم ارتللب لللدي المللديرين بللوزن
نسللبي ( ،)%86.934يلي لله المتطلب للات التنظيمي للة ب للوزن نس للبي ( ،)%72.214وأخيلل ار المتطلب للات
اللوجستية بوزن نسبي (.)%64.320

التســاؤل الســادس :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( (0.05 ≤ αبــين

متوسطات درجات تقدير أفـراد العينـة لمتطلبـات التمكـين فـي الجامعـات الفلسـطينية بمحافظـات غـزة

تعزى إلى (الجنس ،الجامعة ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،مستوى الوظيفة).

تم اسلتخدام اختبلار "  Tلعينتلين مسلتقلتين" لمعرفلة ملا إذا كلان هنلاك فلروق ذات دالللة إحصلائية وهلو
اختبار معلملي يصللح لمقارنلة متوسلطي مجملوعتين ملن البيانلات .كلذلك تلم اسلتخدام اختبلار " التبلاين

األحادي " لمعرفة ما إذا كلان هنلاك فلروق ذات دالللة إحصلائية وهلذا االختبلار معلملي يصللح لمقارنلة
 3متوسطات أو أكثر.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (0.05 ≤ αبين متوسطات درجات تقدير

أفراد العينة لمتطلبات التمكين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة تعزى إلى الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول ( )23تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" - T
لعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا ،وبذلك

يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه

المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجنس.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن العاملين اإلداريين والعامالت يعيشون في نفس البيئة التنظيمية،
ويخضعون لنفس القوانين واللوائح اإلدارية ،واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو

معمر )2009 ,التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالة ()0.05 ≥ α
بين متوسط تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية

بمحافظات غزة لتفويض السلطة تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،انثي).

جدول ( :)23نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

قيمة االختبار

().Sig

المجال

ذكر

أنثى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

متطلبات التفويض.

6.05

5.75

1.299

0.195

متطلبات المشاركة والعمل الجماعي.

5.87

5.61

1.133

0.258
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متطلبات الثقة اإلدارية.

5.70

5.71

-0.023

0.982

متطلبات االتصال الفعال.

6.19

6.00

0.824

0.411

متطلبات التدريب المستمر.

5.93

5.73

0.792

0.429

جميع المجاالت معا

5.95

5.76

0.950

0.343

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (0.05 ≤ αبين متوسطات درجات تقدير

أفراد العينة لمتطلبات التمكين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة تعزى إلى الجامعة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )24تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين
األحادي " أقل من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن
استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت
والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجامعة وذلك لصالح الجامعة اإلسالمية .ويعزو الباحث ذلك

ألقدمية الجامعة اإلسالمية واستقرارها اإلداري وقيامها باستحداث مناصب بشكل مستمر بخالف

الجامعات األخرى .

واتفقت هذه النتائج مع دراسة (العطار )2006 ،التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح
الجامعة اإلسالمية بالمقارنة مع جامعتي األقصى واألزهر في تقدير أفراد العينة.
جدول ( :)24نتائج اختبار " التباين األحادي " – الجامعة

قيمة االختبار

().Sig

المجال

األزهر

اإلسالمية األقصى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

متطلبات التفويض.

5.08

6.77

5.65

34.098

*0.000

متطلبات المشاركة والعمل الجماعي.

4.87

6.57

5.60

35.634

*0.000

متطلبات الثقة اإلدارية.

4.70

6.54

5.44

39.278

*0.000

متطلبات االتصال الفعال.

4.94

7.10

5.92

63.301

*0.000

متطلبات التدريب المستمر.

4.63

7.03

5.35

77.193

*0.000

جميع المجاالت معا

4.84

6.81

5.59

76.708

*0.000

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (0.05 ≤ αبين متوسطات درجات تقدير

أفراد العينة لمتطلبات التمكين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة تعزى إلى المؤهل العلمي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )25تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين
األحادي " أقل من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن

استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت
والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المؤهل العلمي وذلك لصالح الذين مؤهلهم العلمي دراسات عليا.

ويعزو الباحث ذلك إلى ان العاملين ذوي المؤهالت العليا لديهم القدرة أكثر من غيرهم على تحديد
مستلزمات ومتطلبات العمل ،وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (الزاملي )2013 ،التي

أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (0.05 ≤ αبين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة تعزى إلى المؤهل العلمي.

جدول ( :)25نتائج اختبار " التباين األحادي " – المؤهل العلمي

متطلبات التفويض.

6.09

5.79

6.56

3.947

*0.020

متطلبات المشاركة والعمل الجماعي.

5.69

5.64

6.62

6.699

*0.001

متطلبات الثقة اإلدارية.

5.65

5.52

6.48

5.739

*0.004

متطلبات االتصال الفعال.

6.49

5.85

6.87

8.541

*0.000

متطلبات التدريب المستمر.

5.92

5.68

6.60

4.699

*0.010

جميع المجاالت معا

5.97

5.70

6.63

7.689

*0.001

المجال

دبلوم

بكالوريوس

عليا

().Sig

دراسات

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (0.05 ≤ αبين متوسطات درجات تقـدير

أفراد العينة لمتطلبات التمكين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة تعزى إلى سنوات الخدمة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )26تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن

استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه
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المجاالت تعزى إلى سنوات الخدمة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن جميع العاملين وبغض النظر عن
سنوات خدمتهم يحتاجون نفس المتطلبات إلنجاز األعمال الملقاة على عاتقهم ،وتتفق نتائج الدراسة
الحالية مع نتائج دراسة (الزاملي )2013 ،التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( (0.05 ≤ αبين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تعزى إلى سنوات الخدمة.
جدول ( :)26نتائج اختبار " التباين األحادي" – سنوات الخدمة

قيمة االختبار

().Sig

المجال

أقل من -5 5أقل من -10أقل من
سنوات
15
10

 15فأكثر

القيمة االحتمالية

المتوسطات

متطلبات التفويض.

6.06

5.86

5.84

6.27

0.939

0.422

متطلبات المشاركة والعمل الجماعي.

6.04

5.58

5.81

5.88

0.872

0.456

متطلبات الثقة اإلدارية.

5.78

5.77

5.63

5.66

0.148

0.931

متطلبات االتصال الفعال.

6.19

5.86

6.07

6.62

2.311

0.077

متطلبات التدريب المستمر.

6.01

5.70

5.89

5.99

0.400

0.753

جميع المجاالت معا

6.02

5.75

5.85

6.09

0.720

0.541

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (0.05 ≤ αبين متوسطات درجات تقدير

أفراد العينة لمتطلبات التمكين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة تعزى إلى مستوى الوظيفة.

مللن النتللائج الموضللحة فللي جللدول ( )27تبللين أن القيمللة االحتماليللة ) (Sig.المقابلللة الختبللار" التبللاين
األحللادي " أكبللر مللن مسللتوى الداللللة  0.05لجميللع المجللاالت والمجللاالت مجتمعللة معللا وبللذلك يمكللن

اسللتنتاج أنلله ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين متوسللطات تقللديرات عينللة الد ارسللة حللول هللذه
المجاالت تعزى إللى مسلتوى الوظيفلة ،ويعلزو الباحلث ذللك إللى أن العلاملين اإلداريلين وبغلض النظلر
عن مستوياتهم الوظيفية تحكمهم نفس اللوائح وبالتالي ال تمييز في التمكين بين المستويات الوظيفية،

واختلفلت هلذه النتلائج مللع بعلض الد ارسلات كد ارسلة (علللي )2012 ،التلي أظهلرت أن الدرجلة الوظيفيلة
لها أثر واضح في تباين اآلراء حول معوقات التمكين.
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جدول ( :)27نتائج اختبار " التباين األحادي " – مستوى الوظيفة

قيمة االختبار

قسم

().Sig

المجال

موظف

رئيس

مدير

أخرى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

متطلبات التفويض.

5.89

6.02

6.75

5.91

1.767

0.154

متطلبات المشاركة والعمل الجماعي.

5.73

5.84

6.54

5.84

1.691

0.169

متطلبات الثقة اإلدارية.

5.65

5.43

6.39

5.89

1.534

0.206

متطلبات االتصال الفعال.

6.05

6.63

6.49

6.13

1.227

0.300

متطلبات التدريب المستمر.

5.86

5.77

6.15

5.90

0.205

0.893

جميع المجاالت معا

5.84

5.94

6.46

5.93

1.242

0.295
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
تمهيد
يتناول الفصل الحالي نتائج الدراسة وتوصياتها والدراسات التي تقترحها ،في ضوء نتائج الدراسة
الميدانية ،وذلك على النحو التالي:

أوالً :النتائج:

 .1بلغت درجة الموافقة على مجال "متطلبات التفويض"  %59.74و هذا يعني أن هناك موافقة
متوسطة من قبل العاملين اإلداريين في الجامعات على متطلبات التفويض في جامعاتهم.

 .2بلغت درجة الموافقة على مجال "متطلبات المشاركة والعمل الجماعي"  %58.07وهذا يعني
أ ن هناك موافقة قليلة من قبل العاملين اإلداريين في الجامعات على متطلبات المشاركة
والعمل الجماعي في جامعاتهم.

 .3بلغت درجة الموافقة على مجال "متطلبات الثقة اإلدارية"  %57.02وهذا يعني أن هناك
موافقة قليلة من قبل العاملين اإلداريين في الجامعات على متطلبات الثقة اإلدارية في
جامعاتهم.

 .4بلغت درجة الموافقة على مجال "متطلبات االتصال الفعال"  %61.44وهذا يعني أن هناك
موافقة متوسطة من قبل العاملين اإلداريين في الجامعات على متطلبات االتصال الفعال في
جامعاتهم.

 .5بلغت درجة الموافقة على مجال "متطلبات التدريب المستمر"  %54.33وهذا يعني أن
هناك موافقة قليلة من قبل العاملين اإلداريين في الجامعات على متطلبات التدريب المستمر

في جامعاتهم.

 .6بلغت درجة الموافقة على "جميع فقرات االستبيان"  %59.04وهذا يعني أن هناك موافقة
متوسطة من قبل العاملين اإلداريين في الجامعات على متطلبات التفويض ،ومتطلبات

المشاركة والعمل الجماعي ومتطلبات الثقة اإلدارية ومتطلبات االتصال الفعال ومتطلبات
التدريب المستمر في جامعاتهم.

 .7ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات:
الجنس وسنوات الخدمة ومستوى الوظيفة.

 .8توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير
الجامعة وذلك لصالح الجامعة اإلسالمية.

98

 .9توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير
المؤهل العلمي وذلك لصالح الذين مؤهلهم العلمي دراسات عليا.

ثانياً :التوصيات:

 .1وضع وصف وظيفي دقيق ومحدد لكافة الوظائف اإلدارية بالجامعات الفلسطينية.

 .2االهتمام بآراء العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية واشراكهم في التخطيط والتنظيم
واتخاذ الق اررات.

 .3تدريب القيادات االدارية والعاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية على التفويض الفعال
ومتطلباته.

 .4التوجه نحو مزيد من الالمركزية اإلدارية في اتخاذ القرارات اإلدارية بالجامعات الفلسطينية.
 .5التوازن بين الصالحيات والمسئوليات الممنوحة للعاملين اإلداريين بالجامعات الفلسطينية.
 .6تعزيز قنوات التواصل بين القيادات اإلدارية والعاملين اإلداريين بالجامعات الفلسطينية.
 .7زيادة الحوافز الممنوحة للعاملين اإلداريين لتشجيعهم على تحسين أدائهم.

 .8إعطاء أهمية لألفكار الجديدة التي يقدمها العاملين اإلداريين ودعمها وتشجيعها ،وتعزيز
الثقة المتبادلة بين القيادات اإلدارية العليا والعاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية.

 .9التوجه نحو اإلدارة االلكترونية في انجاز األعمال اإلدارية.
ثالثاً :الدراسات المقترحة:

 .1التمكين اإلداري وعالقته باالنغماس الوظيفي في المؤسسات الدولية واألهلية بمحافظات غزة.
 .2متطلبات التمكين اإلداري وأثرها على جودة الحياة الوظيفية.
 .3معوقات التمكين اإلداري في الجامعات الفلسطينية.

 .4التمكين اإلداري وعالقته بتطوير األداء اإلداري في الجامعات الفلسطينية.
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المراجع
أوالً :المراجع العربية-:
 القران الكريم.

 ابن منظور :)2002( .لسان العرب .المجلد ( .)8ط .5دار صادر للطباعة والنشر .بيروت .لبنان.
 أبو النصر ،مدحت محمد :)2007(.إدارة منظمات المجتمع المدني .ط .2ايتراك .القاهرة.

 أبو حطب ،فؤاد و أمال ،صادق :)2005(.مناهج لبحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم
النفسية والتربوية واالجتماعية  .ط .2مكتبة األنجلو المصرية .القاهرة .مصر.

 أبو ساكور ،تيسير" :) 2013 (.دور إدارة جامعة القدس المفتوحة في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم".
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية .المجلد ( ،)2العدد(.)6

 أبو شيخة ،نادر :)2000(.إدارة الموارد البشرية .ط .1دار صفاء للنشر والتوزيع .عمان .األردن.
 أبو معمر ،وصفية" :)2009( .درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات
غزة لتفويض السلطة وسبل تفعيلها" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية .الجامعة اإلسالمية،

غزة ،فلسطين.

 األغا ،رنا خليل":)2013(.تطوير األداء االداري لرؤساء األقسام االكاديمية بالجامعات الفلسطينية في
ضوء مبادئ التعلم التنظيمي" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة،

فلسطين.


أفندي ،عطية :)2003( .تمكين العاملين :مدخل للتحسين والتطوير المستمر .ط .2المنظمة

العربية للتنمية اإلدارية .القاهرة .مصر.

 آل سعود ،فيصل" :)2009(.مشاركة المرؤوسين في صنع الق اررات وعالقتها بالرضا الوظيفي"،
رسالة ماجستير غير منشورة .كلية العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض،

السعودية.

 إندراوس ،رامي ومعايعة ،عادل  :)2008(.اإلدارة بالثقة والتمكين :مدخل لتطوير المؤسسات.ط.2
عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع .إربد.
 البحيصي ،عبد المعطي" :)2014(.دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي – دراسة
ميدانية على الكليات التقنية في محافظات قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
 برنوطي ،سعاد نائف :)2001(.إدارة الموارد البشرية  .ط .1دار وائل للطباعة والنشر .األردن.
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 بلوط ،حسن إبراهيم :)2002(.إدارة الموارد البشرية من منظور إستراتيجي .ط .1دار النهضة
العربية .لبنان .بيروت .
 البلوي ،محمد" :)2008(.التمكين اإلداري وعالقته باإلداء الوظيفي لدي معلمي المدارس الحكومية

في محافظة العارضة بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم" .رسالة ماجستير غير منشورة.

كلية إدارة االعمال ،جامعة مؤتة ،عمان ،األردن.

 بن نحيت ،العقيد أيوب" :)2008( .تمكين العاملين وعالقته بتطوير أداء المنظمات األمنية" ،رسالة
ماجستير غير منشورة .كلية العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.

 توفيق ،عبد الرحمن :)2002(.العملية التدريبية .ط .2مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك .القاهرة.
مصر.

 توفيق ،عبد الرحمن :)2007(.التدريب األصول والمبادئ العلمية .ط .1مركز الخبرات المهنية.
القاهرة .مصر.

 الثقفي ،محمد بن حميد" :)2006(.واقع ومستقبل التدريب األمني في ضوء التغيرات االجتماعية
والثقافية في المجتمع السعودي" ،رسالة دكتوراه غير منشورة .كلية العلوم اإلدارية ،جامعة نايف

العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.

 الجرجاوي ،زياد :)2010(.القواعد المنهجية لبناء االستبيان .ط .2مطبعة أبناء الجراح .فلسطين.
 الجعبري ،دعاء" :( 2010 (.واقع تمكين العاملين في الجامعات العامة الفلسطينية العاملة في الضفة
الغربية من وجهة نظر عامليها اإلداريين" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التجارة ،جامعة

الخليل ،الخليل ،فلسطين.

 جالب ،احسان والحسيني ،كمال :)2013(.إدارة التمكين واالندماج .ط .1دار الصفا للنشر
والتوزيع .عمان.

 الجميلي ،مطر" :)2008(.األنماط القيادية وعالقتها بمستويات التمكين من وجهة نظر موظفي
مجلس الشوري" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم

األمنية ،الرياض ،السعودية.

 الجيزاني ،حيدر حسن بدر" :)2007(.مدي استخدام عمداء كليات الجامعات المستنصرية للتفويض

الفعال" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ،العراق.

 حامد ،عمار :)2002(.مواجهة العولمة في التعليم والثقافة .دراسات في التربية والثقافة .ط .3الدار
العربية للكتاب .القاهرة .مصر.

 حبتور ،عبد العزيز صالح :)2009(.مبادئ اإلدارة العامة .ط . 2دار المسيرة للنشر والتوزيع.
عمان.

 حجا ،حجة ،وعلي ،خلف :)2010(.اتخاذ الق اررات اإلدارية .ط .1دار قنديل للنشر .عمان.
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 حجازي ،محمد حافظ :)2007(.إدارة الموارد البشرية .ط .1دار الوفاء للطباعة .االسكندرية .مصر.

 الحربي ،عبد الرحيم نويجع" :)2004(.أساليب التدريب الحديثة لمعلمي المواد االجتماعية" ،رسالة

ماجستير غير منشورة .كلية إدارة االعمال ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،السعودية.

 الحريري ،رافدة :)2010(.فاعلية االتصاالت التربوية في المؤسسات التعليمية .ط .2دار الفكر.
عمان .األردن.


الحسين ،باسم":) 2012(.أثر تمكين العاملين في االلتزام التنظيمي" ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.

 الحلو ،عبدالعزيز" :) 2010 (.أثر تفويض الصالحيات على تنمية المهارات اإلدارية للعاملين -
دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 الحميدي ،محمد ،الطيب ،الهادي" :)2011(.االستثمار في التدريب وادارة المواهب – تجربة دولة
اإلمارات العربية المتحدة" ،ورقة بحثية .كلية الشرطة ،معهد تدريب الضباط رأس الخيمة ،اإلمارات

العربية المتحدة.

 حنفي ،عبد الغفار :)2006(.أساسيات إدارة المنظمات .ط 2المكتب العربي الحديث .االسكندرية.
مصر.
 الخشالي ،شاكر ،الزعبي ،حسن ،القطب ،محيي الدين" :)2011(.أثر التمكين اإلداري في تعزيز

خاصية الثقة بين العاملين – دراسة ميدانية في شركات الصناعات الكهربائية والهندسية األردنية"،

رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية إدارة االعمال ،جامعة مؤتة ،عمان ،األردن.

 الخطيب ،رداح وأحمد :)2006(.التدريب الفعال .ط .1جدا ار للكتاب العالمي .عالم الكتب والحديث.
األردن.

 الخطيب ،محمود :)2002(.إدارة الموارد البشرية .إدارة البشر في عصر العولمة واالقتصاد
االلكتروني  .e-Economyسلسلة المعرفة االدارية( .)2ط .1مكتبة عين شمس .القاهرة .مصر.

 الخميس ،عبد العزيز" :)2012(.المشاركة في صنع الق اررات اإلدارية ودورها في الحد من مقاومة
التغيير التنظيمي من وجهة نظر الضباط العاملين برئاسة الحرس الوطني" ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.

 الدوري ،زكريا وصالح ،احمد :) 2009 (.إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات أعمال
األ لفية الثالثة .ط .2دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع .عمان .األردن.

 راضي ،جواد" :)2010( .التمكين اإلداري وعالقته بإبداع العاملين" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة القادسية ،بغداد ،العراق.
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 الرشودي ،خالد سليمان" :)2009(.مقومات التمكين في المنظمات األمنية التعليمية ومدي جاهزيتها
لتطبيقه" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية العلوم اإلدارية ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض،

السعودية.

 رشيد ،مازن فارس :)2004(.إدارة الموارد البشرية ،األسس النظرية والتطبيقات العملية في المملكة
العربية السعودية.ط.2مكتبة العبيكان .الرياض .السعودية.


الرقب ،أحمد" :) 2010 (.عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع

غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 الزاملي ،يوسف" :)2013(.التمكين وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 الساعدي ،مؤيد نعمة  :)2011(.مستجدات فكرية في السلوك التنظيمي وادارة الموارد البشرية.
ط .1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع .عمان .األردن.

 السامرائي ،مهدي صالح مهدي " :)2001(.قراءات نافعة في اإلدارة المدرسية وعملياتها" .مجلة
العلوم التربوية والنفسية .المجلد( ،)12العدد(.)43

 السفياني ،ماجد" :)2012(.درجة مشاركة المعلمين في اتخاذ الق اررات المدرسية – دراسة ميدانية من

وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية

،جامعة أم القري ،مكة المكرمة ،السعودية.


السكارنة ،بالل :)2009( .دراسات إدارية معاصرة .ط .2دار المسيرة للطباعة والنشر .عمان.

األردن.

 السكارنة ،بالل خلف " )2010( .القيادة اإلدارية الفعالة" .ط .5دار المسيرة للنشر والتوزيع .عمان.
األردن.

 السهلي ،مبارك بن بطيحان بن فهد" :)2006(.المشاركة في اتخاذ القرار وأثرها على الحد من مقاومة
التغيير" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية إدارة االعمال ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،السعودية.

 الشاعر ،عبد الرحمن ابراهيم ( ،)2005إعداد البرامج التدريبية  :التدريب الفعال .ط.1مكتبة الرشد.
الرياض.

 الشريفي ،عباس ،الناظر ،ملك" :)2011(.درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية األردنية في

محافظة عمان لمهارات االتصال وعالقتها بمستوي الثقة في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين".

مجلة العلوم التربوية والنفسية .المجلد ( ،)14العدد (.)1

 شعبان ،حمدي محمد (" :)2007التدريب عملية تنمية للموارد البشرية" .مجلة الفكر الشرطي .المجلد
( ،)16العدد(.)1
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 الشقاوي ،عبدالرحمن :) 2002(.نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي  ،ندوة النظرة المستقبلية
لالقتصاد السعودي حتي عام ،2009محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ،الرياض،

المملكة العربية السعودية .
 شقورة ،محمد ":)2015(.متطلبات التمكين اإلداري لدي مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة

وعالقتها بثقافة اإلنجاز لديهم" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية .جامعة األزهر ،غزة،

فلسطين.

 الشماع ،خليل محمد :) 2004(.مبادئ اإلدارة  .ط .2دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة .عمان.
األردن.


صالح ،احمد والمبيضين ،محمد" :) ٢٠٠٩ (.ممارسة التمكين اإلداري وعالقته بتجسيد األهداف

االستراتيجية لو ازرة البيئة األردنية  -دراسة ميدانية مقارنة على الشركات الصناعية الكبرى" ،بحث

مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية االقتصاد بجامعة الزيتونة ،األردن.

 الصريفي ،محمد عبد الفتاح :) 2003 (.مفاهيم إدارية حديثة .ط .1دار الثقافة للنشر والتوزيع.
عمان .األردن.
 صيام ،نصر" :)2015(.دور تمكين العاملين في فعالية األداء اإلداري -دراسة ميدانية على
المؤسسات األهلية الصحية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة .أكاديمية اإلدارة والسياسة
للدراسات العليا وجامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.


الضالعين ،علي" :)2010(.أثر التمكين اإلداري في التميز التنظيمي"  -د ارسة ميدانية في شركة

االتصاالت األردنية .مجلة دراسات العلوم اإلدارية .المجلد (، )37العدد (.)92-64

 الطائي ،رعد وقدادة ،عيسي :) 2008(.إدارة الجودة الشاملة .ط .2دار اليازوري للنشر والتوزيع.
عمان .األردن.

 الطراونة ،حسين أحمد" :) 2006 (.العالقة بين التمكين اإلداري وفاعلية عملية اتخاذ الق اررات لدي
مديري المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية إدارة

األعمال ،جامعة مؤتة ،عمان ،األردن.


الطريقي ،صالح أحمد :)2008(.التدريب التربوي :المدخالت والعمليات والمخرجات وقياس

اتجاهات المستهدفين .ط .2دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة .عمان .األردن.

 الطعاني ،حسن أحمد :)2007(.التدريب اإلداري المعاصر .ط .1دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة .عمان .األردن.

 الطعاني ،حسن أحمد :)2002 (.التدريب مفهومه ،فعالياته ،بناء البرامج التدريبية وتقويمها ،ط2
.دار الشروق للنشر والتوزيع .عمان .األردن.
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 عباس ،سهيلة محمد :)2003(.إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي.ط .3دار وائل للنشر .عمان.
االردن.
 عبد األمير ،أثير وعبد الرسول ،حسين :)2008(.استراتيجية التمكين وأثرها في فاعلية فرق العمل،
مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،مجلد (،)10العدد (.)3

 عبد الوهاب ،سمير محمد والبرادعي ،ليلي مصطفي :)2006(.إدارة الموارد البشرية :المفاهيم
والمجاالت واالتجاهات المعاصرة .ط.1مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة .القاهرة .مصر.

 عبداالله ،سمير" :)2006(.واقع الثقافة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وأثرها على
مستوي التطوير التنظيمي للجامعات" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التجارة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن ،وعبد الحق ،كايد :)2001(.البحث العلمي -مفهومه وأدواته
وأساليبه .ط .3دار الفكر للنشر والتوزيع .عمان .األردن.

 العتيبي ،سعد بن مرزوق  :)2005(.جوهر تمكين العاملين :إطار مفاهيمي ،الملتقي السنوي
العاشر إلدارة الجودة الشاملة ،جامعة الملك سعود ،كلية العلوم اإلدارية ،الرياض ،المملكة العربية

السعودية.

 العتيبي ،هال" :)2007(.العالقة بين األنماط القيادية والتمكين اإلداري -دراسة اتجاهات المديرين في
المؤسسات العامة األردنية" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية األعمال ،الجامعة األردنية ،عمان،

االردن.

 العثمان ،محمد" :)2003(.تفويض السلطة وأثره على كفاءة االداء" ،رسالة ماجستير غير منشورة.
كلية العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.

 العجمي ،محمد :)2000(.اإلدارة المدرسية .ط .1دار الفكر العربي للطبع وللنشر .القاهرة .مصر.
 العزاوي ،نجم  :)2006(.التدريب اإلداري .ط .1دار اليازوري العلمية .عمان .األردن.


العساف ،حسين موسي" :) 2006 (.التمكين الوظيفي لدي القيادات األكاديمية في الجامعات
األردنية العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي لدي أعضاء هيئتها

التدريسية" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية األعمال ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا،
عمان ،األردن.

 عساف ،عبد المعطي محمد :)2000(.التدريب وتنمية الموارد البشرية (األسس والعمليات) .ط.3
دار زهران .عمان  .األردن.
 العسيلي ،رجاء" :)2012(.مساهمة التعليم الجامعي المفتوح في تمكين الشابات من وجهة نظر
الخريجات في منطقة الخليل التعليمية" .المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح .المجلد( .)3العدد (.)6
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 العطار ،إبراهيم يوسف" :)2006(.واقع إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية وسبل تطويره

من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية بجامعات قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 العطار ،هيثم" :)2012(.مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك على إبداع العاملين – دراسة
مقارنة بين جامعتي األزهر واإلسالمية بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التجارة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 علي ،وفاء" :)2012(.متطلبات التمكين اإلداري للقيادات الجامعية بكليات التربية في جمهورية مصر
العربية ( تصور مقترح ) ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية ،جامعة كفر الشيخ ،محافظة

كفر الشيخ ،مصر.

 عليان ،فايز ":)2014(.التمكين اإلداري وعالقته بفاعلية الق اررات اإلدارية في المستشفيات الحكومية
بالمحافظات الجنوبية ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر،

غزة ،فلسطين.
 عناية ،منى فهمي محمود ( " )2010دور التقييم الذاتي للبرامج األكاديمية في الجامعات الفلسطينية

بغزة في تحسين األداء األكاديمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية" .رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.


فليه ،فاروق ،السيد عبد المجيد :)2005(.السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية .ط.2

دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة .عمان .األردن.
 القاضي ،نجاح" :)2009(.التمكين اإلداري لدي القادة األكاديميين في الجامعات األردنية في إقليم
الشمال من وجهة نظرهم"  .مجلة كلية التربية .جامعة عين شمس .المجلد( ،)2العدد(.)33

 قرني ،حسام وأحمد علي :)2007(.التمكين اإلداري ألحداث التطوير التنظيمي  ،دراسة ميدانية
مقدمة للحصول على درجة العضوية في إدارة األفراد – أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ،القاهرة .

 القريوتي ،محمد :)2010(.الوجيز في إدارة الموارد البشرية .ط .1دار وائل للنشر .عمان .األردن.


كشواي ،باري :)2006(.إدارة الموارد البشرية .ط .2دار الفاروق للنشر والتوزيع .القاهرة .مصر.

 كنعان ،نواف بن سالم :)2009(.اتخاذ الق اررات اإلدارية بين النظرية والتطبيق .ط .8دار الثقافة
للنشر والتوزيع .عمان .األردن.

 كنعان ،نواف بن سالم :)2009(.القيادة اإلدارية .ط .3دار الثقافة .بيروت .لبنان.

 اللوزي ،موسي  :)2003(.التطوير التنظيمي ،أساسيات ومفاهيم حديثة .ط .3دار وائل للنشر.
عمان .األردن.

 المدهون ،محمد :)2005(.إدارة وتنمية الموارد البشرية.ط .2دار وائل للنشر والتوزيع .مصر.
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 المدهون ،محمد إبراهيم ،والطالع ،سليمان أحمد (" :)2006مدى توافر عناصر نموذج الهيئة

الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية" .مجلة الجامعة
اإلسالمية .المجلد ( ،)14العدد (.)2



مركز الميزان لحقوق اإلنسان :)2005(.تقرير حول أهداف التعليم العالي وموازنة وزارة التربية

والتعليم العالي.ط .3مطبعة اإلخوة .غزة.

 مسعود ،مؤيد" :)2012(.درجة التمكين اإلداري وتطوير األداء والعالقة بينهما من وجهة نظر مديري
المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية

االقتصاد والعلوم االجتماعية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.


مصلح ،عطية" :)2009(.أثر نظام االتصاالت اإلدارية في األداء من وجهة نظر الموظفين

اإلداريين والمشرفين األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة في محافظات الشمال" ،بحث منشور
بجامعة القدس المفتوحة.

 المغربي ،عبدالحميد عبد الفتاح" :)2001(.تمكين العاملين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص-
دراسة تطبيقية على المنظمات العاملة بمحافظة دمياط" .المجلة العلمية للتجارة والتمويل .كلية

التجارة .جامعة طنطا .المجلد ( ،)2العدد (.)1

 المغربي ،عبدالحميد عبد الفتاح :)2006(.اإلدارة األصول العلمية والتوجهات المستقبلية.ط.4
المكتبة العصرية .المنصورة .مصر.


ملحم ،سامي :)2000(.مناهج البحث في التربية وعلم النفس .ط .5دار المسيرة للنشر والتوزيع

والطباعة .عمان .األردن.

 ملحم ،يحيي سليم :)2006(.التمكين كمفهوم إداري معاصر.ط .2المنظمة العربية للتنمية االدارية.
القاهرة .مصر.

 موسي ،محمد عبداللطيف :)2006(.الدافعية للتدريب اإلداري.ط .1الدار العالمية للنشر والتوزيع.
اإلسكندرية .مصر.

 النجار ،فريد راغب  :)2006(.التمكين والتفويض ودورهما في تحفيز العاملين ،ندوة التحفيز
المعنوي وكيفية تفعيله في القطاع العام  ،2006القاهرة ،مصر.


نسمان ،ماهر" :)2011(.التمكين اإلداري وعالقته بإبداع العاملين االداريين في الجامعات



النويجم ،صالح محمد  :)2005(.تقويم الكفاءة التدريبية في معاهد التدريب األمنية ،رسالة ماجستير

الفلسطينية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التجارة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
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 "التمكين وعالقته بمستوي الرضا من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية:) 2011(. سهي، الهذلي
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ملحق رقم ()1
االستبانة بشكلها النهائي
جامع ــة األزه ــر – غــزة
عمــادة الدراسات العليا
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
ماجستير إدارة األع ـم ـ ـ ــال
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

األخ الفاضل  /األخت الفاضلة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

الموضوع :تعبئة استبيان

يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان:

"متطلبات التمكين من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة"
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال.

وه للو بص للدد تطبي للق اس للتبيان للحص للول عل للى البيان للات الالزم للة ل للذلك ،واالس للتبيان مك للون م للن خمس للة
مجاالت ،وهي( :متطلبلات التفلويض ،متطلبلات المشلاركة والعملل الجملاعي ،متطلبلات الثقلة اإلداريلة،

متطلبللات االتصللال الفعللال ،متطلبللات التللدريب المسللتمر) ،ويتضللمن كللل مجللال مجموعللة مللن الفق لرات
الموجهة للكشف علن متطلبلات التمكلين ملن وجهلة نظلر العلاملين اإلداريلين فلي الجامعلات الفلسلطينية

بمحافظات غزة.

وعليه نأمل من سيادتكم التكرم بوضع الدرجلة التلي تعبلر علن رأيكلم أملام كلل فقلرة ،علملاً بلأن

البيانات التي سيتم جمعها سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
شاكرين لكم حسن تعاونكم...
الباحث

شادي حمدان المصري
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 المعلومات الشخصية:أرجو التكرم بوضع إشارة (×) في المكان المناسب.
 .1الجنس:

أنثى

ذكر
 .2الجامعة:
األزهر

األقصى

اإلسالمية

 .3المؤهل العلمي:
دبلوم

د ارسات عليا

بكالوريوس

 .4سنوات الخدمة:
أقل من  5سنوات

 – 5أقل من 10

 -10أقل من 15

 15فأكثر

 .5مستوى الوظيفة:
موظف

رئيس قسم

رئيس شعبة

أخرى ..............
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مدير

 متطلبات التمكين من وجهة نظر العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة:يرجى وضع درجة أمام كل فقرة من ( )1إلى ( ،)10علما بأنه كلما زادت الدرجة دل ذلك على زيادة
الموافقة على الفقرة والعكس صحيح.
الفقرة

م.

أوالً :متطلبات التفويض

1

تسعى اإلدارة لتحقيق مبدأ ال مركزية القرار.

2

تضع اإلدارة رؤية ورسالة متميزتين بالوضوح والواقعية.

3

تحدد اإلدارة أهداف واضحة قابلة للتحقيق.

4

تحدد اإلدارة إجراءات عمل واضحة.

5

تقوم اإلدارة بتفويض سلطات كافية للعاملين إلنجاز المهام.

6

تعمل اإلدارة على تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.

7

تتابع اإلدارة الصالحيات المفوضة للعاملين.

8

توثق اإلدارة األعمال المفوضة كتابياَ.

9

تراعى اإلدارة قدرات العاملين عند التفويض.

 10يوجد لدى اإلدارة هيكل تنظيمي واضح.
 11يوجد لدى اإلدارة وصف وظيفي كامل.
ثانياً :متطلبات المشاركة والعمل الجماعي

1

توفر اإلدارة مناخ تنظيمي يسوده روح التعاون.

2

تشجع اإلدارة العاملين على المشاركة في اتخاذ القرار.

3

تشجع اإلدارة العاملين على المشاركة في حل المشكالت.

4

تشجع اإلدارة العاملين على العمل الجماعي.

5

تعقد اإلدارة اجتماعات دورية مع العاملين لتوحيد الجهود.

6

تشجع اإلدارة العالقات التعاونية بين العاملين.

7

تهتم اإلدارة برأي العاملين عند اتخاذ الق اررات.

8

تسعى اإلدارة لتوطيد العالقات االجتماعية بين األفراد العاملين.

9

تشجع اإلدارة المناقشات الجماعية لمتطلبات العمل.

 10يوجد لدي األفراد العاملين استعداد للتعاون والمشاركة.
 11تشارك اإلدارة العاملين في رسم السياسات والخطط.
114

الدرجة

()10( – )1

 12تقوم اإلدارة بمشاركة العاملين في مراجعة وتحسين نظم األداء.
ثالثاً :متطلبات الثقة اإلدارية

1

تسعى اإلدارة إلرساء قواعد العالقات اإلنسانية الطيبة بينها وبين العاملين.

2

تستخدم اإلدارة أساليب متنوعة لزيادة الدافعية عند العاملين.

3

تتبنى اإلدارة مبدأ التعزيز اإليجابي بالنسبة لمهام العمل المنجزة.

4

تعمل للل اإلدارة علل للى االسل للتفادة مل للن التغذيل للة الراجعل للة لتعزيل للز الثقل للة بينهل للا وبل للين

العاملين.

5

تلتزم اإلدارة بمبدأ العدالة في توزيع المهام.

6

تقوم اإلدارة بتفحص احتياجات ومتطلبات العاملين.

7

تقوم اإلدارة بتلبية احتياجات العاملين.

8
9

تشل للجع اإلدارة المشل للاركة فل للي الممارسل للات التنظيميل للة لزيل للادة الثقل للة بينهل للا وبل للين

العاملين.

تهتم اإلدارة باألفكار واآلراء المقترحة من قبل األفراد العاملين.

 10تشجع اإلدارة العاملين على اإلبداع.
 11تعقد اإلدارة لقاءات دورية للوقوف على المشكالت التي تواجه تنفيذ العمل.
رابعاً :متطلبات االتصال الفعال

1

تستخدم اإلدارة تقنيات االتصال الحديثة.

2

تستخدم اإلدارة تقنيات االتصال المتوفرة بكفاءة.

3

توفر اإلدارة قنوات اتصال متعددة بينها وبين العاملين.

4

تستخدم اإلدارة نظم اتصال تساعد على تبسيط اإلجراءات.

5

تتبني اإلدارة نمط االتصال المفتوح.

6

تقوم اإلدارة بتقييم نظم االتصال المتبعة.

7

يوجد لدى اإلدارة شبكة اتصاالت داخلية تربط بينها وبين العاملين.

8

تهتم اإلدارة بتحديث أجهزة االتصال المتوفرة.

9

توظف اإلدارة تقنيات االتصال في عمليات اتخاذ القرار.

 10تشجع اإلدارة على االتصاالت الجانبية بين العاملين لخدمة العمل.
 11تتحقق اإلدارة دائماً من جودة اتصاالتها.

 12يوجد لدى اإلدارة شبكة اتصاالت خارجية واسعة.
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خامساً :متطلبات التدريب المستمر

1

يوجد لدى اإلدارة قناعة بأهمية التدريب المستمر.

2

توفر اإلدارة جهة مختصة إلدارة البرامج التدريبية.

3

تشجع اإلدارة على حضور العاملين اللقاءات المهنية.

4

تسعى اإلدارة لنشر ثقافة التدريب وأهميته.

5

تقوم اإلدارة بدراسة االحتياجات التدريبية لألفراد باستخدام األساليب العلمية.

6

توفر اإلدارة برامج إرشادية بخصوص مشكالت العاملين وقضاياهم.

7

توفر اإلدارة اإلمكانات المادية الالزمة للتدريب.

8

توفر اإلدارة اإلمكانات الفنية الالزمة للتدريب.

9

تختار اإلدارة المدربين األكفاء لتنفيذ البرامج التدريبية.

 10توفر اإلدارة البرامج التدريبية في ضوء االحتياجات الفعلية.
 11تهتم اإلدارة بعمليات التدريب الخارجي للعاملين.
 12تقوم اإلدارة بتقييم نتائج الدورات التدريبية وانعكاسها على أداء العاملين.

شك ار لكم
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ملحق رقم ( ) 2
قائمة المحكين
مكان العمل

مالحظات

م.

االسم

.1

أ.د .ماجد الف ار

الجامعة اإلسالمية

رئيس فرع الجنوب

.2

أ.د .فارس أبو معمر

الجامعة اإلسالمية

أستاذ إدارة األعمال

.3

د .يوسف بحر

الجامعة اإلسالمية

أستاذ إدارة األعمال المشارك

.4

د .سامي ابو الروس

الجامعة اإلسالمية

أستاذ إدارة األعمال المشارك

.5

د .ياسر الشرفا

الجامعة اإلسالمية

أستاذ إدارة األعمال المساعد

.6

د .أكرم سمور

الجامعة اإلسالمية

أستاذ إدارة األعمال المساعد

.7

د .محمد فارس

جامعة األزهر

أستاذ إدارة األعمال المساعد

.8

د .نهاية التلباني

جامعة األزهر

أستاذ إدارة األعمال المشارك

.9

د .رامز بدير

جامعة األزهر

أستاذ إدارة األعمال المساعد

جامعة القدس المفتوحة

أستاذ إدارة األعمال المساعد

ديوان الموظفين العام  -غزة

مدير عام اإلدارة العامة للتدريب

 .10د .محمد اشتيوي
.11

د .نبيل اللوح

 .12أ.د .سمير صافي

والتطوير
الجامعة اإلسالمية
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كتب تسهيل مهمة
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