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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين محمد األمين وعمى آلو وصحبو
أجمعين ،الحمد هلل الذي أعانني عمى اتمام ىذه الدراسة فممو الحمد والمنة  ،و من منطمق قول نبينا الكريم
صمى اهلل عميو وسمم ":ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس " ،أتقدم بجزيل الشكر والعرفان واالمتنان الى من
لم يبخل عمي بعممو ووقتو إلنجاز ىذه الدراسة ،ﺇلى أستاذي الدكتور وفيق حممي األغا الذي شرفني
بالموافقة عمى االشراف عمى ىذه الرسالة .
وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان من الدكتور نبيل عبد شعبان الموح  ،والدكتور محمد جودت فارس ،
لموافقتيم عمى مناقشة ىذه الرسالة  ،كما وأشكر جامعة األزىر التي أتاحة لي ىذه الفرصة لمتابعة رسالة
الماجستير فييا .
والشكر موصول الى كل من ساىم في خروج ىذه الرسالة بشكميا الحالي ،من جميع األساتذة
الذين قاموا مشكورين بتحكيم االستبانة  ،والى كل العاممين من أكاديميين واداريين في الكميات التقنية
والذين قاموا بمساعدتي في توزيع وجمع االستبانات ،كما أشكر الدكتور محمد صالح البحيصي والذي
ساعدني بخروج ىذه الدراسة بصورتيا الحالية  ،وكما أشكر االستاذ الميندس ميند عياش والذي قام
بتنسيق ىذه الدراسة .
وليم مني جميعا الشكر والعرفان .
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الملخص
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى دور تمكين العاممين في تحقيق التميز المؤسسي في الكميات
التقنية في قطاع غزة ،ولتحقيق أىداف الدراسة تم تطوير ﺇستبانة مكونة من ( )62فقرة لغرض جمع
البيانات وتكونت عينة الدراسة من ( )205فرداً من موظفي الكميات التقنية في قطاع غزة وىي ( الكمية
الجامعية لمعموم التطبيقية –غزة ،كمية فمسطين التقنية – دير البمح  ،الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا –
خانيونس ) ،وشممت العينة الموظفين اإلداريين واألكاديميين في تمك الكميات  ،وشممت االستبانة محوريين
أساسيين أحدىما يقيس درجة التمكين ويشمل (الثقافة التنظيمية  ،والتفويض  ،والمشاركة بالمعمومات  ،و
فرق العمل )  ،واألخر يقيس درجة التميز المؤسسي ويشمل (التميز القيادي  ،و التميز البشري  ،و
التميز الخدماتي) ،وقام الباحث باستخدام العينة العشوائية الطبقية واستخدمت الرزمة اإلحصائية لمعموم
االجتماعية ( ) SPSSلتحميل بيانات االستبانة  ،وتم الحصول عمى العينة كاممة  ،وقد توصمت الدراسة
الى مجموعة من النتائج أىميا :
 أفراد العينة المبحوثة يوافقون عمى توفر التمكين االداري في كمياتيم حيث احتل بعد فرق العمل المرتبة
األولى  ،تاله بعد تفويض السمطة ،والمشاركة بالمعمومات  ،وبعد الثقافة التنظيمية في المرتبة األخيرة.
 أفراد العينة المبحوثة في الكميات التقنية قيد الدراسة يوافقون عمى توفر التميز المؤسسي بجميع أبعاده
(القيادي  ،والبشري  ،والخدماتي ) بدرجة كبيرة .
 وتأتي عمى التوالي  ،التميز القيادي ،والتميز البشري  ،والتميز الخدماتي) .
 أظيرت النتائج أنو توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية والتفويض االداري والمشاركة
بالمعمومات وفرق العمل من جية وبين التميز القيادي والبشري والخدماتي من جية أخرى .


كما أظيرت النتائج أنو توجد عالقة ذات داللة ﺇحصائية في دور التمكين في تحقيق التميز المؤسسي
يعزى لممتغيرات التالية  ( -:الكمية  ،والمستوى التعميمي  ،وسنوات الخدمة ،والعمر )

 كما أشارت النتائج الى وجود عالقة ذات داللة ﺇحصائية بين التمكين في تحقيق التميز المؤسسي
يعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور .

ل

أما أهم توصيات الدراسة فكانت-:
ضرورة وجود الثقافة التنظيمية والتفويض االداري والمشاركة بالمعمومات وفرق العمل لتحقيق
التميز المؤسسي  ،والعمل عمى توفير وتكثيف دورات تدريبية مستمرة لمعاممين عمى تقنية استخدام
المعمومات وتحميميا  ،وزيادة الثقة وتدعيميا لدى العاممين أثناء فترة تفويض السمطات  ،ووضع آليات
تنفيذ لمق اررات المتخذة والمنبثقة عن فرق العمل  ،و زيادة الدورات التي تيتم بتعريف الموظفين بمفيوم
التميز وتبنيو كاستراتيجية  ،و تبني أىداف ﺇستراتيجية لدى القيادة في الكميات تعمل عمى تمبية طمبات
الجميور الطالب لمخدمة من تمك الكميات  ،وزيادة المخصصات المالية التي تدعم برامج التميز لدى
الكميات  ،والعمل عمى إبتعاث العاممين المتميزين لدى الكميات في جميع المجاالت .
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Abstract

This study aims to identify the role of empowering the employees to achieve
organizational excellence in technical colleges in Gaza Strip, to achieve the
objectives of the study a questionnaire composed of (62) items was developed
for the purpose of data collection. The study sample consisted of 205 members
of the staff of the technical colleges in Gaza Strip, namely, (University College
of Applied Sciences - Gaza, Palestine Technical College - Deir al-Balah, the
University College of Science and Technology - Khan Younis), and the sample
included administrative and academic staff and in those colleges, it also included
two central topics one of them measures the degree of empowerment and
includes (organizational culture, authorization, sharing information, work
teams), and the other measures the degree of organizational excellence and
includes (Leadership Excellence, human excellence, service sectors excellence).
The researcher used the stratified random sample and the Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) to analyze the questionnaire data, study reached to have
a range of outcomes, including:
 The surveyed sample members agree on the availability of administrative
enabling in colleges has occupied, after work teams, first place, followed by
authorization, sharing information, and organizational culture in the last
place.
 The surveyed sample members in technical colleges under study agree of
providing organizational excellence in all its dimensions (leadership, human,
and service) significantly. Come in respectively, Leadership Excellence,
human excellence, and Service sectors excellence.
 The results showed that there are statistically significant differences between
organizational culture, administrative authorization, sharing information and
work teams on the one hand and between leadership, human, and service
excellence on the other hand.
 The results also showed that there are significant differences in the role of
empowerment in achieving organizational excellence, it is attributed to the
following variables : - (college, scientific level, and years of service).

ن

 The results also indicated there is a statistically significant relationship
between empowerment in achieving organizational excellence is attributed
to the sex variable in favor of males.

The most important recommendations of the study were: The need for organizational culture, administrative mandate, sharing
information and work teams to achieve organizational excellence and work to
provide and intensify the ongoing training courses for employees on the
technique of using and analyzing information. Also increase and strengthen
confidence among the employees during the period of delegation of authority.
Develop mechanisms for the implementation of the decisions taken and
emanated by the work teams. Increase courses that are interested in identifying
employees of the concept of excellence and adopt it as a strategy and adopt its
strategic objectives with the leadership in colleges which work to respond to the
requests of the public who demands the service from those colleges.
Furthermore, increase the financial allocations that support programs of
excellence at colleges. And work on sending the outstanding employees, in
collages in all fields, in scholarships.
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أولً -المقدمة -:
يعيش ًالمجتمعًالمعاصر ًحقبة ًمثيرةًمن ًالتقدمًاإلنساني ًنتيجة ًلمتطورات ًالعممية ًوالتكنولوجيةً،
والتحولتًالقتصاديةًوالسياسيةًوالجتماعيةًاليائمةً،التيًتفاقمتًمنذًأواخرًالقرنًالعشرينً،وحتىًاآلنً،
حيثًتميزتًالعقودًالثالثةًاألخيرةًبطفرةًفيًتكنولوجياًالمعموماتًوالتصالتًأدتًإلىًتضاعفًالمعرفةً
العمميةًوتراكمياً،حيثًأحدثتًتمكًالتطوراتًوالتحولتًانعكاساتًعمىًالتربيةًوفرضتًتحدياتًعميياً.
كانًمنًنتيجتياًتغيرًدورًالمؤسساتًالتعميميةًالمختمفةً،وبالتاليًتغيرًأدوارًومسئولياتًأعضاءًىيئاتً
التدريسً ،وتتحمل ًالجامعات ًومؤسسات ًالتعميم ًالعالي ًبعامة ًوالكميات ًالتقنية ًبخاصة ًدو اًر ًأساسياً ًفيً
مواجيةًىذهًالتحدياتً،حتىًتستطيعًتحقيقًأىدافياًمنًإعدادًلمقوىًالبشريةًوالكوادرًالمتخصصةًفيً
المجالتًالمختمفةً،وتأىيميمًبماًيفيًبمتطمباتًعممياتًالتنميةًالشاممةًواحتياجاتًالمستقبلًً .
ولتستطيع ًمؤسسات ًالتعميم ًالعالي ًأن ًتنافسً ،بكفاءةً ،في ًأسواقيا ًفإنيا ًتحتاج ًإلى ًأن ًتتميزً
اءً.إنًالثقافةًالداخميةًالقويةًالتيًتقدرً
بخدماتياًلضمانًرضاًعمالئياًالداخميينًوالخارجيينًعمىًحدًسو
ّ
عمالءًالمؤسسةًيمكنًأنًتساعدًفيًتحسينًدافعيةًالعاممينً،وخمقًالولءًلدييمً،والوصولًلألداءًالمرتفعً
وتحقيقًاإلبداعً،لتحقيقًميزةًتنافسيةًمؤسسيةً(ً .)Khan &Matalay, 2009,p.769
ومن ًدواعي ًتحقيق ًالتميز ًالمؤسسي ًىو ًالستثمار ًفي ًالتعميم ًوالتميز ًفيو ًحيث ًيعتبر ًأحدً
التوجياتًالحد يثةًوالميمةًفيًالتعميمًالعاليًلتحقيقًالميزةًالتنافسيةًواستدامتياًعمىًمستوىًالمدخالتً
والعممياتًوضمانًمخرجاتًمنسجمةًمعًالمعاييرًالمحددةًبماًفيياًمتطمباتًسوقًالعملًالتنافسيةً.فإنً
كثي ًاًرًمنًحركاتًالتقدمًوالتحررًوالنموًفيًالمجتمعاتًًكانتًبفعلًتميزًالجامعاتً،ولوًنظرناًإلىًصورةً
المجتمعًاألمريكيًفيًمختمفًنظموًنجدهًنتاجًىذهًالجامعاتً،واذاًكانتًجامعاتناًغيرًقادرةًعمىًالقيامً
بمثلًىذاًالدورً،فالًبدًأنًنفكرًفيًجامعةًمتميزةً .
كماًأنًنجاحًاإلدارةًيتوقفًعمىًكفاءةًىذاًالعنصرًواخالصوًفيماًيقومًبوًمنًأعباءً،باإلضافةً
إلىًأنوًأس اسًالنجاحًأليًمنظمةًمنًالمنظماتً،فإنوًيصبحًمنًالطبيعيًالىتمامًبالسموكًاإلنسانيً
ألعضاءًالتنظيمًومدىًتأثيرًىذاًالسموكًعمىًأعمالًاإلدارةً.والىتمامًبنظمًتحفيزًالعاممينًوتوجيييمً
وغرسًمبدأًديمقراطيةًاإلدارةًوالىتمامًبالمشاركةًونشرًروحًالفريقً،باإلضافةًإلىًمدخلًتمكينًالعاممينً
باعتبارهًإستراتيجيةًوميارةًجديدةًومدخلًفعالًلمتطويرًوالتحسينًاإلداريًالمستمرًوالمتواصلً .
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ًوالميني ًيتم ًمن ًخالل ًخمق ًاإلدراك ًأوً
إن ًتحقيق ًالتميز ًالمؤسسي ًفي ًمجال ًالتعميم ًالتقني ً
النطباعًبينًالعاممينًالمستيدفينًبأنًماًيقدموهًيقدمًبطريقةًفريدةًوجودةًمرتفعةً.لذلكًتيتمًالعديدًمنً
المؤسسات ًبمواردىا ًالبشرية ًعن ًطريق ًتبنى ًمفيوم ًالتمكينً ،لما ًلو ًمن ًأثر ًفعال ًعمى ًتحسين ًاألداءً
والرضاء ًالوظيفيً .وييتم ًمفيوم ًالتمكين ًبشكل ًرئيس ًعمى ًإقامة ًوتكوين ًالثقة ًبين ًاإلدارة ًوالعاممينً
وتحفيزىم ًومشاركتيم ًفي ًﺇتخاذ ًالقرار ًوكسر ًالحدود ًاإلدارية ًوالتنظيمية ًالداخمية ًبين ًاإلدارة ًوالعاممينً،
فالشركاتًوالمؤسساتًالرائدةًتدركًأنًالىتمامًبالعنصرًالبشرىًىوًالسبيلًلممنافسةًوتحقيقًالتميزً .
وﺇنطالقاً ًمن ًذلك ًسعت ًالدراسة ًإلى ًالتعرف ًعمى ًوجود ًالتمكين ًكاستراتيجية ًفي ًالمؤسساتً
التعميميةًبعامة ًوالكميات ًالتقنيةًبخاصةً،منًأجلًالبناءًعمىًتمكًالنتائجًإلثباتًوجودًالمتغيرًالمستقلً
فيًىذهًالكمياتًثمًبناءًىذهًالدراسةًإلثباتًمدىًالدورًفيًتحقيقًالتميزًالمؤسسيًً ً.

ثانياً الدراسة الستطالعية:
استيدفت ًىذه ًالدراسة ًﺇستكمال ًبيانات ًالدراسة ًالنظريةً ،وذلك ًلإللمام ًبجوانب ًالمشكمة ًوتحديدً
أبعادىا ًالمختمفة ًً ،وتكوين ًفرضيات ًالبحث ًوأسئمتو ًباإلضافة ًإلى ًتحديد ًالمجتمع ًوأساليب ًجمع ًالبياناتً
ومصادر ًالحصول ًعمييا ًحيث ًأجرى ًالباحث ًدراسة ًﺇستطالعية ًعمى ًعينة ًعشوائية ًمكونة من ً(ً)26
عضوًاًًمنًأعضاءًالكمياتًالتقنيةًوزعتًبشكلًعشوائيً(ممحقًرقمًً.ً)5وقدًلحظًالباحثًوجودًاىتمامً
منًقبلًالموظفينًالعاممينًبالكمياتًالتقنيةًبقطاعًغزةًفيًموضوعًتمكينًالعاممينًباإلضافةًإلىًالىتمامً
بموضوعًالتميزًالمؤسسيً .
وقد ًأظيرت ًالدراسة ًالستطالعية ًأن ًىناك ًخمسة ًمحاور ًمن ًمحاور ًتمكين ًالعاممين ًقد ًحصمت ًعمىً
نسبة ًجيدةً ،بأنيا ًميمة ًلممؤسسات ًوأنيا ًغير ًفاعمة ًفي ًىذه ًالمؤسسات ًالتقنيةً .والتي ًتعتقد ًالفئةً
المستطمعةًأنًىذهًالمحاورًتؤديًإلىًالتميزًالمؤسسيًوىذهًالمحاورًىيًً :
(الثقافةًالتنظيميةً ً،وفرقًالعملًً،وًالتفويضً،وًالمشاركةًبالمعموماتً،وًالتصالًوتدفقًالمعمومات)ًً ً
وقدًجاءتًنتائجًىذهًالدراسةًكماًيميًً :
ً
ً
ً
ً
ً
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جدول رقم ( )1نتائج الدراسة االستطالعية .
متغيرات التمكين اإلداري

نسبة أهميتها

نسبة تواجدها في المؤسسة

الثقافة التنظيمية

%95

%44

االتصال وتدفق المعلومات

%82

%44

فرق العمل

%94

%33

التفويض

%88

%34

المشاركة بالمعلومات

%87

%25

المصدر :من إعداد الباحث .

ثالثا  -مشكمة الدراسة-:
تحتاج ًالكميات ًالتقنية ًإلى ًالتأكيد ًعمى ًأىمية ًالتميز ًالمؤسسي ًوالريادة ًلممؤسسةً ،باإلضافة ًإلىً
حاجتيا ًإليجاد ًمناخ ًمالئم ًيشجع ًعمى ًالتميز ًلممؤسسة ًوالعاممين ًفيياً ،ولتحقيق ًذلك ًفإن ًالكميات ًالتقنيةً
مطالبةًبتبنيًمفاىيمًإداريةًحديثةًتحفزًعمىًالتميزًوتعتبرهًإحدىًوسائلًالبناءًوالريادةًوالمنافسةً .
وقدًبينتًبعضًاًًمنًالدراساتًأنًالكمياتًوالجامعاتًالفمسطينيةًتعانيًتحديدًاًًمنًمحدوديةًتوافرً
عواملًالتميزًالمؤسسيًلدىًالعاممينًفيياً،منياً:إحباطًالروحًالمعنويةًلدىًالعاممينً(النونوً،ً)2004ً،
وعدم ًمنح ًالثقة ًلمعاممين ً(أبوًعامرً ،)2008ً ،وانخفاض ًمستوى ًالرضا ًالوظيفيً ،وضعف ًقدرة ًاإلدارةً
عمىًحلًمشاكميمً(أبوًرمضانً،)2004ً،وأنًالجامعاتًالفمسطينيةًلًتوليًاىتمامًاًًجوىريًاًًفيًعنصرً
التركيزًعمىًالعاممينًفيًإدارةًالجودةًالشاممةً(أبوًعامرً .)2008ً،
وقدًأوصتًبعضًالدراساتًبضرورةًًالعملًعمىًتنميةًروحًالتنافسًبينًالمؤسساتًًوالعملًعمىً
تطوير ًاألداء ًمن ًخالل ًإتباع ًالنماذج ًاإلدارية ًوالحديثة ًفي ًاإلدارة ً(بناتً ،)2002ً ،وضرورة ًتشجيعً
اإلبداع ًفي ًالجامعات ًالفمسطينية ً(واديًً .)2007ً ،منًىناًظيرتًمشكمةًالدراسةًوالمتمثمةًفيًالتساؤلً
الرئيسًالتاليً ً:
ما دور تمكين العاممين في تحقيق التميز المؤسسي لدى العاممين في الكميات التقنية بمحافظات غزة؟
ًويتفرعًعنًالتساؤلًالرئيسًالتساؤلتًالفرعيةًاآلتيةًً :
 .1ماًدورًالثقافةًالتنظيميةًفيًتحقيقًالتميزً(القياديًًً،والبشريً،وًالخدماتي)ًفيًالكمياتًالتقنيةًفيً
محافظاتًقطاعًغزةً؟ ً
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 .2ماًدورًتفويضًالعاممينًفيًتحقيقًالتميزً(القياديًً،والبشريًً،وًالخدماتي)ًفيًالكمياتًالتقنيةًفيً
محافظاتًقطاعًغزةً؟ ً
 .3ماًدورًالمشاركةًبالمعموماتًفيًتحقيقًالتميزً(القياديًً،والبشريًً،وًالخدماتي)ًفيًالكمياتًالتقنيةً
فيًمحافظاتًقطاعًغزةً؟ ً
 .4ماًدورًفرقًالعملًفيًتحقيقًالتميزً(القياديًً،والبشريً،وًالخدماتي)ًفيًالكمياتًالتقنيةًفيً
محافظاتًقطاعًغزةً؟ ً
 .5ىل ًيوجد ًدور ًلمثقافة ًالتنظيمية ًوالتفويض ًوالمشاركة ًبالمعمومات ًوفرق ًالعمل ًفي ًتحقيق ًالتميزً
(القيادي ًوالبشري ًوالخدماتي) ًيعزى ًلممتغيرات(السن ًوالخبرة ًوالمستوى ًالتعميمي) ًفي ًالكميات ًالتقنيةً
فيًمحافظاتًقطاعًغزة؟

رابعاً -متغيرات الدراسة :
 .1المتغيرًالمستقلً:التمكينًاإلداريًويتضمن:
 الثقافةًالتنظيمية.
 التفويض.
 المشاركةًبالمعمومات.
 فرقًالعمل.
 .2المتغيرًالتابعًً:التميزًاإلداريًويتضمنً:
 القيادي.
 البشري.
 الخدماتيًًًًًًًًًًًًًًًًً.

 .3المتغيراتًالشخصيةً:وتتضمنً(الجنسً،العمرً،وًالمستوىًالتعميميً،وًسنواتًالخدمةًً،وًالكميةً)ًًًًًًًًًًًًًًًًً.
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المتغيرات الشخصية
 -1الجنس
 -2العمر
 -3المستوى التعليمي
-4المؤسسة
-5سنوات الخدمة

المتغير المستقبل

المتغير التابع

التمكين
التميز المؤسسي

 -1الثقافة التنظيمية

 -1القيادي

 -2التفويض

 -2البشري

 -3المشاركة بالمعلومات

 -3الخدماتي

 -4فرق العمل

شكل رقم ( )1نموذج الدراسة  :جرى بواسطة الباحث .

خامساً  -فروض الدراسة :
الفرضية الرئيسة :
توجد عالقة ذات دللة احصائية عند مستوى دللة ( ...0

 ) αبين تمكين العاممين وتحقيق

التميز المؤسسي في الكميات التقنية في قطاع غزة وينبثق عنها الفرضيات التالية :
 .1توجدًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًدللة (  ) α ≤ 0.05بينًالثقافةًالتنظيميةًوكالًمنً
التميزً(القياديًًً،والبشريً،وًالخدماتي)ًفيًالكمياتًالتقنيةًفيًمحافظاتًقطاعًغزةًً .
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 .2توجدًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًدللة ( ً ) α ≤ 0.05بينًالتفويضًاإلداريًوكالًمنً
ً،والبشريً،وًالخدماتي)ًفيًالكمياتًالتقنيةًفيًمحافظاتًقطاعًغزةًً .
التميز(:القيادي ً
 .3توجدًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًدللة ( ً ) α ≤ 0.05بينًالمشاركةًبالمعموماتًوكالً
ً،والبشريً،وًالخدماتيً)ًفيًالكمياتًالتقنيةًفيًمحافظاتًقطاعًغزةًً .
منًالتميز(ً:القياديً ً
 .4توجد ًعالقة ًذات ًدللة ًإحصائية ًعند ًمستوى ًدللة( ً ) α ≤ 0.05بين ًفرق ًالعمل ًوكال ًمنً
ً،والخدماتي)ًفيًالكمياتًالتقنيةًفيًمحافظاتًقطاعًغزةً.
التميز(:القياديً،وًالبشري ً
الفرضيات الثانوية - :
 .1توجد ًفروق ًذات ًدللة ًاحصائية ًعند ًمستوى ًدللة ً(  ) α ≥ ...0بين ًمتوسطات ًاستجاباتً
المبحوثين ًحول ًالتمكين ًالداري ًلدى ًالعاممين ًفي ًالكميات ًالتقنية ًفي ًقطاع ًغزة ًيعزى ًلممتغيراتً
التاليةً(ًالجنسًوًالكميةًوًسنواتًالخدمةًوًالعمرًوًالمستوىًالتعميميً)ًً .

 .2توجد ًفروق ًذات ًدللة ًاحصائية ًعند ًمستوى ًدللة ً( ً ) α ≥ ...0بين ًمتوسطات ًاستجاباتً
المبحوثين ًحول ًالتميز ًالمؤسسي ًلدى ًالعاممين ًفي ًالكميات ًالتقنية ًفي ًقطاع ًغزة ًيعزى ًلممتغيراتً

التاليةً(ًالجنسًوًالكميةًوًسنواتًالخدمةًوًالعمرًوًالمؤىلًالعمميً)ًً .

سادساً -أهداف الدراسة -:
تيدفًالدراسةًالتاليةًإلىًالكشفًعنًدورًتمكينًالعاممينًفيًتحقيقًالتميزًالمؤسسيًفيًالكمياتًالتقنيةً
في ًمحافظات ًقطاع ًغزة ًوالتي ًتيدف ًلمتعرف ًعمى ًدور ًالثقافة ًالتنظيمية ًوتفويض ًالعاممين ًوالمشاركةً
بالمعمومات ًوفرق ًالعمل ًفي ًتحقيق ًالتميز ً(القيادي ًً ،والبشري ًً ،والخدماتي ً) ًفي ًالكميات ًالتقنية ًفيً
محافظاتًقطاعًغزةًً .
كماًتيدفًالىًتقديمًتوصياتًعمميةًوعمميةًلمكمياتًالتقنيةًتساعدًعمىًتحقيقًالتميزًالمؤسسيًً .

سابعاً -أهميـــة الدراســـــة:
يمك ـ ـنًتمخي ـصًأىميـ ـةًالد ارس ــةًومبرراتي ــاًكمـ ـاًيم ـ ـ ـي:

(أ) من الناحية العممية:
 .1منًخاللًإطالعًالباحثًعمىًالمصادرًالخاصةًبالبحثًتبـينًلـوًأنًىـذهًالد ارسـةًمـنًالمحـاولتً
الميدانيــةًاألولـىًفــيًقطــاعًغـزةًالتــيًاســتيدفتًالـربطًبــينًتمكــينًالعــاممينًوالتميــزًالمؤسســيًفــيً
التعميمًالتقنيًبمحافظاتًقطاعًغزةً.
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 .2بسببًقمةًالمصادرًاألدبيةًواألبحاثًالمحميةًالمتخصصةًفيًىذاًالمجـالًفـيًقطـاعًغـزةًسـتكونً
الدراسةًمرجعاًًىاماًًلمباحثينًولمميتمينًفيًىذاًالمجالً.
 .3ييــتمًالباحــثًبدرجــةًكبيـرةًلتطــويرًخبرتــوًالمينيــةًوالمعرفيــةًفــيًمجــالًتطــويرًالمـواردًالبشـريةًفــيً
المؤسس ــاتًالتقني ــةًوالوص ــولًم ــنًخاللي ــاًإل ــىًالتمي ــزًالمؤسس ــيًخاص ــةًف ــيًظ ــلًن ــدرةًالع ــاممينً
المتخصصينًفيًىذاًالمجالً.
 .4قــدًتثــريًىــذهًالد ارســةًالجانــبًالعممــيًوالبحثــيًلــدىًالباحــثً،ممــاًيــنعكسًإيجاب ـاًًعمــىًالجانــبً
ٍ
العمميًلديوًعمىًحدًسواء.
المينيًو

(ب)

من الناحية التطبيقية:

 .1مــنًخــاللًىــذهًالد ارســةًتســتطيعًالكميــاتًالمينيــةًوالتقنيــةًبمحافظــاتًقطــاعًغ ـزةًمعرفــةًمســتوىً
ﺇمتالكيمًألبعادًالتميزًالمؤسسيًمنًوجيةًنظرًاإلداريينًفيًالكمياتًالتقنية.
 .2م ــنًخ ــاللًى ــذهًالد ارس ــةًتس ــتطيعًالكمي ــاتًالتقني ــةًبمحافظ ــاتًقط ــاعًغـ ـزةًمعرف ــةًمس ــتوىًدعمي ــمً
لمعنصرًالبشري.
 .3لفــتًأنظــارًإدارةًالكميــاتًالتقنيــةًإلــىًأىميــةًممارســةًالتميــزًالمؤسســيًلمــاًلــوًمــنًأثــرًفــيًتمكــينً
العاممينًوالرتقاءًبمكانةًالكمياتًعمىًالمستوىًالمحميًواإلقميمي.
منًخاللًنتائجًالدراسةًالميدانيةًتستطيعًالكمياتًالتقنية ًالتعرفًعمىًجوانبًالقصورًفيًتطبيقًالتميزً
المؤسسيًلديياً .

ثامناً – حدود الدراسة :
الحدود المكانيةً:تمًاجراءًىذهًالدراسةًفيًالكمياتًالتقنيةًبمحافظاتًقطاعًغزةً.
الحدود الزمنية :تمًاجراءًىذهًالدراسةًفيًالعامًالدراسي(2014-2013م)ً .
الحدود البشرية ً:الموظفينًاألكاديميينًوًاإلداريينًفيًالكمياتًالتقنيةًفيًقطاعًغزةً.

تاسعاً  -مفردات الدراسة:
تمكين العاممينً:ىو ًجزءًمنًتغييرًشاملًسيكونًماثالًكحقيقةًواقعةًفيًصناعةًىذهًاأليامً.فقدًظيرً
ىذا ًالمفيوم ًفي ًالعقد ًاألخير ًمن ًالقرن ًالعشرين ًبوصفو ًمفتاحا ًأساسيا ًيؤشر ًصفة ًديمقراطية ًفيً
المنظماتًالتيًتتجسدًمنًخاللياًتطبيقًمنطقًالدارةًالذاتيةًلمعاممينًعمىًشكلًفريقًعملً(.صالحً
،والمبيضين،2009ً،صً .)62

8

 .1التميز المؤسسيً :حالةًمنًاإلبداعًاإلداري ًوالتفوقًالتنظيميًتحققًمستوياتًعاليةًغيرًعاديةًمنً
األداءًوالتنفيذًلمعممياتًاإلنتاجيةًوالتسويقيةًوالماليةًوغيرىاًفيًالمنظمةًبماًينتجًعنوًنتائجًوانجازاتً
تتفوقًعمىًماًيحققوًالمنافسونًويرضىًعنياًالعمالءًوكافةًأصحابًالمصمحةًفيًالمنظمةً(السمميً
ً،2001،صًً .)77
 .2الكميات التقنيةً:ىيًمؤسساتًتعميميةًتركزًفيًتعميمياًعمىًتخصصاتًتقنيةًومينيةًوصناعيةًومنياً
كمياتًجامعيةًوكمياتًمتوسطةًومنياًماًيتبعًالحكومةًمباشرةًواآلخرًمؤسساتًأىميةًً .
 .3الثقافة التنظيميةً :ىي ًاطار ًمعرفي ًمكون ًمن ًالتجاىات ًوالقيم ًومعايير ًالسموك ًوالتوقعات ًالتيً
يتقاسمياًالعاممونًفيًالمنظمةً(جرينبرجً،وبارونًً،2004،صً .)727
 .4التفويضً :يمكنًتعريفًالتفويضًاإلداري ًإجرائيًاً ًبأنو ًيعيد ًصاحب ًالختصاصًاألصيل ًبجزء ًمنً
صالحياتوًإلىًشخصًآخرًلمقيامًبياًخاللًفترةًمحددةًبقرارًالتفويضً.ولمتفويضًمزاياًعدةً،فيوًمنً
جانبًيخففًالعبءًعنًالرئيسًصاحبًالختصاصًاألصيلً،إذًيقومًبنقلًجزءًمنًاختصاصوًفيً
مسألة ًمعينة ًإلى ًأحد ًمرؤوسيو ًأو ًجية ًأو ًىيئة ًما ًً .ويؤدي ًمن ًجانب ًآخر ًإلى ًتحقيق ًالسرعةً
والمرونةًفيًأداءًاألعمالً ،مما ًيسيل ًعمىًاألفراد ًقضاءًمصالحيمً ،ويدربًالمرؤوسينًعمىًالقيامً
بأعمالًالرؤساءً،فينميًفييمًالثقةًوالقدرةًعمىًالقيادةًً،ويرىً(المعانيًوارشيدةً،2009ً،صً،ً)27
أنًالتفويضًىوًأنًيعيدًالرئيسًالداريًبعضًاختصاصاتوًألحدًالعاممينًمنًالمستوياتًالداريةً
التاليةًً .
 .5المشاركة بالمعموماتً :أي ًالمشاركة ًبالمعمومات ًالتنظيمية ًفيما ًبين ًالوحدات ًالتنظيمية ًكي ًيتمكنً
األفرادًالعاممينًمنًاتخاذًق ارراتًذكيةًوفعالةًًعندًتنفيذًمياميمً(.جالبً،والحسينيً،2013،صً )67
 .6فرق العملً:يشيرًالى ًمجاميعًاألفرادًالمشكمةًداخلًالمؤسسةًوالتيًمنًشأنياًتحقيقًجوانبًعديدةً
منيا ًتحسين ًالنتاجية ًأو ًتحسين ًالجودة ًأو ًالرفع ًمن ًمستوى ًالمعنويات ًأو ًإرضاء ًالعمالءً
)ً .(Watkins&Marsick,s, 1997,p.37
ً:القدرةًعمىًحثًاألفرادًألنًتكونًلدييمًالرغبةًوممتزمينًطوعياًفيًانجازًاألىدافً
ً
 .7التميز القيادي
التنظيميةًأوًتجاوزىاً).(Musa&Tulay,2008,p.29
 .8التميز البشريً:يمكنًانًيعرفًإجرائياًبأنيمًاألشخاصًالذينًتتوفرًفييمًصفةًأوًعدةًصفاتًتؤىميمً
إليًأنًيكونواًبارزينًفيًجانبًأوًعدةًجوانبًً .
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 .9التميز الخدماتيً:جميعًاألنشطةًوالفعاليـاتًالداخميـةًالحيويـةًالتـيًتتميـزًبيـاًالمؤسسـةًعـنًغيرىـاًمـنً
المؤسسـ ـ ــاتًالتـ ـ ــيًمـ ـ ــنًخالليـ ـ ــاًيـ ـ ــتمًمقابمـ ـ ــةًﺇحتياجـ ـ ــاتًوتوقعـ ـ ــاتًوطموحـ ـ ــاتًالمتعـ ـ ــاممينً(إدريـ ـ ــسً
والغالبيً،2009،صً .)75
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الفصل الثاني
أ -التمكين
أكالنًًًًًًًً:تمييدً .
ثانيًانًً ًً:مفيكـًالتمكيفًً.
ثالثًانً

ًً:أبعادًالتمكيف.

رابعًانً

ً:آلياتًبناءًاستراتيجيةًالتمكيفً.

خامسانً ًً:تطبيؽًاستراتيجيةًالتمكيف.
سادسانً ًً:متطمباتًنجاحًاستراتيجيةًالتمكيف.
سابعًان

ً :معكقاتًتطبيؽًالتمكيف.

ثامنًان ً ًً:االنتقاداتًالمكجيةًالستراتيجيةًالتمكيفً ً
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الن :تمهيد :
أكً
ﺇحتؿًتمكيفًاألفرادًالعامميفًأىميةًبالغةًخبلؿًالعقديفًالماضييفًً,نظ ًانرًلماًحققوًمفًنجاحاتً
باىرةًكممفتةًلمنظرًفيًالعديدًمف ًالمنظماتًالخدميةًكالصناعيةًً,باعتبارىاًإستراتيجيةًفاعمةًتيدؼًإلىً
تطكيرًكتنميةًالمكاردًالبشريةًفيًتمؾًالمنظماتًمفًخبلؿًالعديدًمفًالممارساتًً .
كالقصدًمفًذلؾًىكًإيجادًقكةًعمؿًتتصؼًبالفاعميةًكاألداءًالعاليً.كالًشؾًأفًجكىرًماًيحدثً
مفًتغيراتًبيئيةً ,كحركيةًاألحداثًفيياًكتصارعياًيتطمبًالنيكضًبقدراتًالعنصرًالبشرمًالذمًأصبحً
يمثؿًرأسماؿًفكرمًكمعرفيًترتكزًعميوًالمنظماتًفيًعالـًاليكـًً .
ً كعمىًىذاًاألساسًتفكرًالمنظماتًالمعاصرةًبإيجادًالسبؿًالكفيمةًالتيًمفًخبللياًيتـًتطكيرً
قدراتًىذاًالمكردًالميـًطالماًأنوًيمثؿًمصدراًلبلبتكارًكاإلبداعًكبالتاليًرفعًكفاءةًاألداءًكزيادةًالفاعميةً
التنظيميةً(جبلبً,كالحسينيً,2013ً,صًً .ً)15

ثانيا  :مفهوم التمكين:
أضحىًالتمكيفًعنص ًانرًحاسمًان ًفيًمجاؿًتنظيـًاألفرادًكدفعيـًنحكًتحقيؽًاألداءًالمتميزًكرقابةً
األعماؿًالمناطةًبيـًعمىًالمستكلًالفردمًكالجماعيًكالتنظيميً,كعمىًىذاًاألساسًيعتقدًً( Noe et
ً)al. ,2003إفًميمةًنجاحًالتمكيفًتقعًعمىًعاتؽًإدارةًالمكاردًالبشريةًفيًالمنظمةًباعتبارىاًالجيةً
المسئكلةًعفًإدارةًاألداءًكالتدريبًكتصميـًالكظائؼًكتحديدًاألجكرًً,إذًيتعيفًتدريبًالمدراءًليككنكاً
حمقةًالكصؿًبيفًالعامميفًكالمكاردًاألخرلًداخؿًالمنظمةًكخارجياًكمساعدةًالعامميفًفيًالتفاعؿًبعضيـً
معًالبعضًاألخرًفيًجميعًمستكياتًالمنظمةً,فضبلًعفًضمافًجعؿًىؤالءًالعامميفًمكاكبيفًلمقضاياً
الميمةًالتيًقدًتطرأًبماًفيًذلؾًتدريبًالعامميفًعمىًاستعماؿًشبكةًاالنترنتًكالبريدًااللكتركنيًكأدكاتً
االتصاؿًاألخرلًكجميعًالمعمكماتًكتقاسمياً .
كيضيؼ ً(ً )Hasan,2010 ,p.204أف ًاستراتيجية ًالتمكيف ًيفضؿ ًتطبيقيا ًعمى ًفرؽ ًالعمؿً
ةًعمىًتحقيؽًاألىداؼًالتنظيميةًكتحديدًأفضؿًالطرؽًإلنجازً
ً
كليسًعمىًاألفرادًفالفريؽًيككفًأكثرًمقدر
األعماؿًفيًالمحيطًالتنظيميًكاتخاذًق ارراتًفاعمةًدكفًالرجكعًإلىًالمستكياتًالعمياًضمفًحدكدًمحددةً
ً,كىذاًالًيعنيًﺇنفصاؿًالفريؽًعفًاإلدارةً ,كانماًعمميةًتجييزًالفريؽًبالمستمزماتًالضركريةًلتحفيزىـً
كتمكينيـًلتنفيذًالمياـًالمناطةًبيـًً .
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كيتفؽ ً ً( ًجبلب ًً ,كالحسيني ًً ,ً 2013ً ,ص ًً ,ً )20مع ً)ً (Hasan ,2010,p.204ففرؽً
العمؿ ًتمثؿ ًبعدًان ًجكىريًان ًإلستراتيجية ًالتمكيف ًً ,إذ ًيعكؿ ًعمى ًتمؾ ًالفرؽ ًكثي ًانر ًفي ًالتطبيؽ ًالناجحً
إلستراتيجيةًالتمكيفًلماًلياًمفًإسياماتًكبيرةًفيًتقديـًاألفكارًكالحمكؿًاإلبداعيةًالتيًتتفكؽًكثي ًانرًعمىً
القدراتًالفرديةًً .
كيرلً(ًالشيرانيً,ً2009,صًً)9بأنوًتكسيعًصبلحياتًالعامميفًكﺇثراءًمعمكماتيـًً,كمعارفيـً
ً,كمياراتيـًلصقؿًخبراتيـًكتنميةًقدراتيـًعمىًالمشاركةًفيًاتخاذًالق ارراتًكتنفيذىاًفيًالظركؼًالعاديةً
كالطارئة ًبيدؼ ًرفع ًمستكل ًأدائيـ ًفي ًالعمؿ ًكمكاجية ًالمشكبلت ًً ,كيعرؼ ً(جكدة,ً 2008,صً)138
التمكيفًأنوً :رفعًقدرةًالمكظؼًعمىًﺇتخاذًالق ارراتًبنفسوًكبدكفًإرشاد ًاالدارةًً,فاليدؼًاألساسيًمفً
التمكيفًتكفرًالظركؼًلمسماحًلكافةًالمكظفيفًبأفًيساىمكاًبأقصىًطاقاتيـًفيًجيكدًالتمكيفًالمستمرًً,
كبالتاليًفافًمصطمحًالتمكيفًيتضمفًمشاركةًعمميةًﺇتخاذًالق ارراتًمعًالمستكياتًاالداريةًاألخرلًً,أمً
أنو ًيعنيًأكثرًمفًمجردًالتفكيضًً,فالمكظؼًيشعرًبالمسئكليةًليسًفقطًعفًاألعماؿًالتيًيؤديياًبؿً
يشعرًبالمسئكليةًكذلؾًعفًاألعماؿًخارجًحدكدًكظيفتوًً,بحيثًتعمؿًالمنظمةًكمياًبشكؿًأفضؿًً .
كيرل ًالباحث ًبأف ًتبني ًﺇستراتيجية ًالتمكيف ًيتكقؼ ًمف ًجية ًعمى ًمدل ًالتزاـ ًاالدارة ًالعمياً
بمتطمبات ًالتمكيف ًمف ًتغيير ًالييكؿ ًالتنظيمي ًلممنظمة ًليتناسب ًمع ًتفكيض ًالسمطات ًً ,كالعمؿ ًعمىً
إنشاء ً نظاـًمعمكماتيًلتمكيفًالعامميفًمفًالكصكؿًلممعمكماتًبسيكلةًكيسرًً,كتحسيفًأداءًفرؽًالعمؿً
المكجكدة ًداخؿ ًالمنظمة ًأك ًإنشاء ًفرؽ ًعمؿ ًضركرية ًلممنظمة ًً ,كالعمؿ ًعمى ًتبني ًثقافة ًتؤمف ًبعمؿً
الفريؽًكالتعاكفًبيفًالكحداتًكالدكائرًسكاءًفيًاالتجاهًاألفقيًأكًالعمكدمًً .
كمف ًجية ًأخرل ًً ,مدل ًجاىزية ًالعامميف ًفي ًالمستكيات ًالكسطى ًكالدنيا ًلتبني ًالمنظمة ًليذهً
االستراتيجيةًعفًطريؽًالتدريبًكالتحسيفًالمستمريفًً,كرفعًالكفاءةًًً,كاًستعدادىـًلتحمؿًالمسئكليةًً ً.

ثالثا  :أبعاد التمكين:
يعد ًالتمكيف ًأحد ًأىـ ًالمصطمحات ًاإلدارية ًالتي ًتطرؽ ًإلييا ًالعديد ًمف ًالكتاب ًكالباحثيف ًفيً
مجاالتًمختمفةًً,األمرًالذمًساىـًبطريقةًأكًبأخرلًفيًبركزًأبعادًمتنكعةًكمتعددةًليذاًالمصطمحًً,
كفيًىذاًالجانبًاقترحً(ً)Daft,2010أربعةًأبعادًكعدىاًاألساسًفيًتشكيؿًالتمكيفًكنجاحوًكىيًً :
 .1المعموماتًً:أمًتكفيرًالمعمكماتًعفًكافةًجكانبًالمنظمةًكتقديمياًلؤلفرادًالعامميفً.
 .2المعرفة والمهاراتً:إذًيعتبر ًﺇمتبلؾًالعامميف ًلممعرفة ًكالميارات ًعامميفًميميفًكأساسييفًفي ًمجاؿً
تطبيؽًﺇستراتيجيةًالتمكيفًكضمافًنجاحياًكالمساىمةًفيًجيكدًمشتركةًلتحقيؽًأىداؼًالمنظمة.
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 .3القوة ً:إفًامتبلؾًاألفرادًالعامميفًلمقكةًالبلزمةًالتخاذًالق ارراتًالجكىريةًيبدكًأم ًانرًضركريًانًفيًتطبيؽً
ﺇ ستراتيجيةًالتمكيفًكيشيرًكاقعًالعديدًمفًالمنظماتًاليكـًأنياًتمنحًأفرادىاًالقكةًلمتأثيرًعمىًإجراءاتً
أعماليـًمفًخبلؿًحمقاتًالجكدةًكفرؽًالعمؿًالمدارةًذاتياًإذًتمنحًتمؾًالفرؽًتمؾًالحريةًفيًﺇتخاذً
الق ارراتًاليكميةًمتىًتطمبًاألمرًكاتخاذًاإلجراءاتًدكفًالحاجةًإلىًتكجيوً.
 .4المكافآتً:أمًمكافأةًالعامميفًعمىًأداءىـًفيًالمنظمةًكيمكفًتقديـًأفضؿًالمكافآتًالماليةًلمعامميفً
عمىًأداءىـًفيًالمنظمةًبطريقتيفًىماً:
ًأ -المشاركةًباألرباحً.
ب -المساىمةًفيًرأسًالماؿً.
ً
كتناكلتًدراسةً(ً)Bodner,2003تسعةًأبعادًلتمكيفًفريؽًالعمؿًكىيًً :
التركيزًعمىًالزبكفًً,كالمعمكماتًً,كالتحسيفًالمستمرً,كﺇتخاذًالق ارراتًً ,كنظـًالقياسًً,كالتدريبًً,كعبلقةً
زمبلءًالعمؿًبالمشرؼًً,كالعبلقةًمعًزمبلءًالعمؿًً,كعبلقةًالفريؽًمعًاآلخريفًفيًالمنظمةً.
ككفقاًلكجيةًنظرً(ممحـًً)2006,فإفًىنالؾًأربعةًأبعادًلمتمكيفًكًىيًً :
االستقبلليةً,كًتدفؽًالمعمكماتًكاالتصاالتًً,كالدعـًكالتحفيزًً,كالمعرفةًكالميارات.
كلخصً(ً)Mullins,2005أربعةًأبعادًلمتمكيفًىيًً :
 .1التمكيفًمفًخبلؿًالمشاركةً:أمًمفًخبلؿًالتفكيضًلعمميةًﺇتخاذًالق ارراتً.
 .2التمكيفًمفًخبلؿًاالندماجً:كيحدثًعندماًتيتـًاإلدارةًبالحصكؿًعمىًاقتراحاتً,كأفكارًً,كخبراتً
مفًاألفرادًالعامميفً.
 .3التمكيف ًمف ًخبلؿ ًااللتزاـً :أم ًااللتزاـ ًالعالي ًباألىداؼ ًالتنظيمية ًكتحسيف ًالرضا ًالكظيفي ًلؤلفرادً
العامميف.
 .4التمكيف ًمف ًخبلؿ ًتخفيض ًالمستكياتً :أم ًمف ًخبلؿ ًتخفيض ًالمستكيات ًاإلدارية ًفي ًالييكؿً
التنظيمي.
كحددتًدراسةً(ً)Halvorsen,2005خمسةًأبعادًلمتمكيفًكىيًً :
الحريةًكاالستقبلليةًً,كالمشاركةًبالمعمكماتًًً,كالتدريبًً,كالسمطةًكالقكةًً ً,كدعـًاإلدارةً.
كاعتمدتًدراسةًكؿًمفً(الياسرمًكمحمدًً)2007,عمىًاألبعادًاآلتيةًً :
المعمكماتًًً,كالمعرفةًًً,كالقكةًًً,كالمكافآتً.
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أماًبالنسبةًإليًكؿًمفًجميعً(ً)Isokaata&Johansson,2006فقدًأشا ًركاًإلىًثمانيةًأبعادًميمةًفيً
تمكيفًالعامميفًً :
إمكاني ػ ػ ػػةًالكص ػ ػ ػػكؿًًً,كالحال ػ ػ ػػةًالطبيعي ػ ػ ػػةًأكًالس ػ ػ ػػكيةًًً,كالت ػ ػ ػػأثيرًً,كاالس ػ ػ ػػتقبلليةًًً,كاالنفت ػ ػ ػػاحًًً,كالتبادلي ػ ػ ػػةً
ً,كالثقةًأكًاالعتمادًًً,كالعبلقاتًالمتناسقة.
كحددًالبنؾًالدكليًأربعةًأبعادًأساسيةًلمتمكيفًىيً(ً :ً)www.worldbank.org
 .1الكصكؿ ًإلى ًالمعمكمات ًً :حيث ًتعتبر ًالمعمكمات ًمصدرﴽ ًمف ًمصادر ًالقكة ًكاألفراد ًالمطمعيف ًىـً
أفضؿًجاىزيةًالستغبلؿًالفرصًالتيًتتاحًأماميـًً,فبدكفًالمعمكماتًذاتًالصمةًكالمفيكمةًكالتيً
تتكافرًفيًالكقتًالمناسبًبأنوًيصعبًعمىًاألفرادًالعادييفًاتخاذًإجراءاتًفعالةً.
 .2التضميف ًكالمشاركة ًً :يشير ًالتضميف ًكالمشاركة ًإلي ًكيفية ًمشاركة ًكﺇندماج ًاألفراد ًالعامميف ًفيً
عمميةًاتخاذًالق ارراتًكعدـًتيميشياًً,لذلؾًتعدًمشاركةًاألفرادًالعامميفًفيًعمميةًﺇتخاذًالق ارراتًأمًًانرً
حاسمًان ًلضماف ًبناء ًتمؾ ًالمكارد ًعمى ًالمعرفة ًكاألكلكيات ًالمكضكعية ًً ,كبناء ًعمميتي ًااللتزاـً
كالتغيير.
 .3المساءلةًً:كتشيرًالمساءلةًإلىًالقدرةًفيًدعكةًالمكظفيفًكأربابًالعمؿًكمقدميًالخدماتًإلىًﺇعتبارً
أنفسيـًالمسئكليفًعفًسياساتيـًكأعماليـًكاستعماليـًلؤلمكاؿً.
 .4القابميةًالتنظيميةًالداخميةًً:كتشيرًالقابميةًالتنظيميةًالداخميةًإلىًقدرةًاألفرادًإليًالعمؿًمعًانًً,كتنظيـً
أنفسيـًكتعبئةًالمكاردًلحؿًالمشكبلتًذاتًاالىتماماتًالمشتركةًً,ففيًأغمبًاألحيافًكخارجًالنظـً
الرسميةًيتجوًاألفرادًبعضيـًإلىًبعضًبقصدًالحصكؿًعمىًالدعـًلحؿًمشكبلتيـًاليكميةً.
ككفقا ًل ػ ػ ً(ً )Kreitner&Kinicki,2007يتككف ًالتمكيف ًمف ًثبلثة ًأبعاد ًرئيسة ًيتفرع ًمنيا ًأبعادًان ًثانكيةً
أخرلًالبدًمفًم ارعاتياًفيًعمميةًالتمكيفًكىيًً :
 .1المشاركةًبالمعمكماتًً:
ًأ -المشاركةًفيًمعمكماتًأداءًالمنظمة.
ًب -مساعدةًاألفرادًفيًفيـًاألعماؿ.
ًج -بناءًالثقةًمفًخبلؿًالمشاركةًفيًالمعمكماتًالحساسةً.
ًد -إمكانيةًتحقيؽًاالنضباطًالذاتيً .
 .2تحقيؽًاالستقبلليةًمفًخبلؿًالييكؿً:
ًأ -كجكدًرؤياًكاضحةًكتكضيحًالصكرًالمحدكدة.
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ًب-إيجادًقكانيفًجديدةًالتخاذًالق ارراتًالتيًتدعـًالتمكيف.
ًج -األىداؼًالكاضحةًكاألدكارًالتعاكنية.
ًد -تأسيسًعممياتًإلدارةًالتمكيف.
ًق -زيادةًمستكياتًالتدريب.
 .3الفرؽًاليرمية:
ًأ -تقديـًالتدريبًكالتكجيوًلممياراتًالجديدة.
ًب -حشدًالدعـًلمتغييرًكتشجيعو.
ًج -تخميًالمدراءًالتدريجيًعفًالرقابةً.
ًد -العمؿًمفًخبلؿًمرحمةًالفراغًالقيادم.
ًق -االعتراؼًبأىميةًعامؿًالخكؼً.
كيشيرً(ً)Gupta,2008إلىًكجكدًأربعةًأبعادًلمتمكيفًكعدىاًالمقكماتًاألساسيةًلنجاحًالتمكيفًكىيً :
 .1المشاركةًفيًمعمكماتًاألداءًالتنظيميً.
 .2تقديـًأفضؿًالمكافآتًلؤلداءًالتنظيميً.
 .3المعرفةًالتيًتمكفًالعامميفًمفًاالستيعابًكاإلسياـًفيًجيدًمشترؾًلؤلداءًالتنظيمي.
 .4القكةًأمًالحصكؿًعمىًالقكةًالبلزمةًالتخاذًالق ارراتًالمؤثرةًفيًاألداءًالتنظيمي.
كاعتمدً(ً)Hasan,2010,p.205األبعادًاآلتيةًلتمكيفًاألفرادًالعامميفًً :
االتصاالتًً,كالثقةًً,كالحكافزً.
ً
المعرفةًكالمياراتًً,ك
كركزً(راضيً,2010,صً)62عمىًاألبعادًاآلتيةًلتمكيفًالعامميفًً :
تفكيضًالسمطةًً,كفرؽًالعمؿًً,كالتدريبًً,كاالتصاؿًالفعاؿًً,كالتحفيزًً .
كيرل(العتيبيًً,ً)2004,أفًىناؾ ًخمسةًأبعادًلمتمكيفًيمكفًأفًتكفرًكسيمةًلكصؼًأكًتحديدً
ىيئةًالتمكيفًفيًأمًمنظمةًً,كفيماًيميًعرضًليذهًاألبعادًً :
البعد األول  :حرية أداء المهمة .
كييتـًىذاًالبعدًبحريةًالتصرؼًالتيًتسمحًلمفردًبأداءًالمياـًالتيًكظؼًمفًأجمياًً .
البعد الثاني  :وضوح سياسات تحديد المهمة .
كىيًدرجةًاالستقبلليةًالمسئكؿًعنياًالمكظؼًأكًمجمكعةًمفًالمكظفيفًلمقياـًبمياـًعمميـًً,كًإلىً
أمًمدلًيتـًتكجيييـًً,أكًيحتاجكفًلمحصكؿًعمىًﺇذفًإلنجازًالمياـًالتيًيقكمكفًبياً؟ً,كماًدرجةً
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كضكحًسياسات ًكاجراءات ًالمنظمة ًأك ًما ًيجب ًالقياـًبو ًً ,كالى ًأمًمدل ًىناؾ ًتضارب ًبيفًمسئكليةً
كاستقبلليةًاألىداؼًالمرسكمةًمفًقبؿًالمدراءًً .
البعد الثالث  :القوة ً .
كىي ًمدل ًالشعكر ًبالقكة ًالشخصية ًالتي ًيمتمكيا ًاألفراد ًً ,إلى ًأم ًمدل ًتقكـ ًاالدارة ًبجيكدً
مشاركةًالعامميفًفيًالسمطةًكتعزيزًشعكرىـًبالتمكيفً؟ًً .
البعد الرابع  :االلتزام .
كىيًمدلًالتزاـًاألفرادًكانضباطيـًألسمكبًمحددًلمتمكيفً.
البعد الخامس  :الثقافة .
بعد ًالثقافة ًيبحث ًإلى ًأم ًمدل ًثقافة ًالمنظمة ًتعزز ًالشعكر ًبالتمكيف ًً ,كالى ًأم ًمدل ًيمكفً
كصؼًالثقافةًبالبيركقراطيةًً,أكًمكجيةًلمميمةًأكًاألدكارًأكًالتحكـً؟ًً .
كيرل ًالباحث ًبأف ًأبعادًالتمكيف ًتتحقؽًفي ًىذهًالكمياتًمفًخبلؿ ًالمشاركة ًبالمعمكمات ًكبناءً
الييكؿ ًالتنظيمي ًالقادر ًعمى ًتفكيض ًالسمطات ًكبناء ًفرؽ ًالعمؿ ًلمبحث ًكالتدريب ًكايجاد ًالتكصياتً
كالحمكؿًكأخيراًتبنيًثقافةًتنظيميةًمفًشأنياًالعمؿًعمىًتدعيـًكؿًماًسبؽً.

رابعا :آليات بناء إستراتيجية التمكين :
أشارً) ً(Heizer & Rander 2012إلىًأفًتقنياتًبناءًالتمكيفًيمكفًأفًتككفًمفًخبلؿًاآلتيًً :
 .1بناءًشبكاتًاالتصاؿًالتيًتشمؿًالعامميفً.
 .2التطكرًالمفتكحًكالدعـًمفًالمشرفيفً.
 .3نفؿًالمسؤكليةًمفًكؿًالمدراءًكالعامميفًفيًاإلنتاجً.
 .4إنشاءًاليياكؿًالتنظيميةًالرسميةًكالفرؽًكحمقاتًالجكدةً.
كيذىب ً)ً (Schermerhorn et al. , 2000إلي ًأف ًعممية ًبناء ًكتطبيؽ ًالتمكيف ًتحتاج ًإلى ًثبلثً
خطكاتًىيًً :
 .1تفكيض ًالسمطة ًلممستكيات ًالدنيا ًفي ًالمنظمة ًً ,إذ ًيجب ًأف ًتككف ًىذه ًالعممية ًكاضحة ًالمعالـً
كغيرًغامضةً.
 .2يجبًأفًيككفًالتمكيفًمكحدﴽًكتشاركيًانًفيًجميعًالمستكياتًدكفًﺇستثناءً.
 .3ممارسةًالمدراءًفيًكؿًالمستكياتًكخاصةًاإلدارةًالعمياًلممياراتًكاالتصاالتًً .
كأشارً )ً(Dess et el.,2007مفًجانبوًإلىًأفًبناءًالتمكيفًيعتمدًبدكرهًعمىًالعكامؿًاآلتيةًً :
11

 .1البدءًمفًاألعمىً.
 .2كضكحًالرسالةًكالرؤياًكالقيـًالتنظيميةً.
 .3التحديدًبشكؿًكاضحًلممياـًكاألدكارًكمكافآتًاألفرادًالعامميفً.
 .4تفكيضًالمسئكليةً.
 .5تحميؿًاألفرادًلمسئكليةًالنتائجً.
كيمخص ًالباحث ًىذه ًاآلليات ًببناء ًشبكات ًاالتصاؿ ًالقادرة ًعمى ًتكصيؿ ًالمعمكمات ًفي ًالمكافً
كالزمافًالمناسبيفًكﺇستعدادًالمشرفيفًلنقؿًكتفكيضًالسمطاتًًكاًنشاء ًالييكؿًالتنظيميًالمناسبًكالعمؿً
المكحدًمفًالعامميفًفيًالمنظمةًكأفًتتبنىًاالدارةًالعمياًالتمكيفًكاستراتيجيةًككضكحًالرسالةًكالرؤيةًكأفً
يتحمؿًاألفرادًمسئكليةًالنتائجً.

خامسا :تطبيق استراتيجية التمكين :
ًتناكلت ًالعديد ًمف ًالدراسات ًكالبحكث ًالمؤشرات ًكالمتطمبات ًإلمكانية ًتطبيؽ ًالتمكيف ًفي ًمختمؼً
المنظماتًً,إذًأشارً)ً (Shelton,2002إلىًسبعةًأسئمةًمكجيةًلممدراءًيجبًأفًتأخذًبعيفًاالعتبارً
عندًتطبيؽًاستراتيجيةًالتمكيفًكىذهًاألسئمةًىيًً :
 .1ماًالمعنىًمفًقكؿًأنناًنريدًتمكيفًاألفرادًالعامميفً؟
 .2ماًىيًخصائصًالفردًالممكفً؟
 .3ىؿًنحتاجًإلىًتمكيفًالعامميفًفعبلً؟
 .4ىؿًنريدًأفرادًممكنيفًفعبلً؟
 .5كيؼًيطكرًاألفرادًإدراكاتيـًتجاهًالتمكيفً؟
 .6ماًالخصائصًالتنظيميةًالتيًتسيؿًمفًعمميةًتمكيفًالعامميفً؟
 .7ىؿًيمكفًلممدراءًتسييؿًعمميةًالتمكيفً؟
كيعتقدً )ً(Luthans,2013كجكدًمدخميفًلتطبيؽًإستراتيجيةًالتمكيفًىماًً :
 .1تطبيؽًنظاـًالتحسيفًالمستمرً(كايزف)ًفضبلًعفًتطبيؽًمبادئً)ً(JDITالتيًتتضمفًاآلتي.
ًأ -بيافًاألفكارًحكؿًكيفيةًأداءًالعمؿً.
النًمفًالتفكيرًبسببًعدـًحدكثياً.
ًب -التفكيرًبداللةًكيؼًيتـًأداءًاألفعاؿًبد ً
ًج -أثارتًالتساؤالتًحكؿًالممارساتًالحاليةً.
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ًد -البدءًبإجراءًتحسيناتًفكرﴽًحتىًلكًعممناًأفًنصفياًفقطًيمكفًتطبيقوً.
النً.
ًق -تصحيحًاألخطاءًحا ً
 .2كيذىبً )ً (Karakoc&Yilmaz,2009,p.10إلى ًأفًالتمكيفًيمكفًأف ًيطبؽًفي ًالمنظمات ًمفً
خبلؿًماًيميً:
ًأ -تغييرًحدكدًالعمؿًً:كذلؾًمفًخبلؿًتكسيعًالمعانيًكاألطرًكتحديدًكظائؼًجديدةًتناسبًرؤيةً
المنظمةًكرسالتياً.
ًب -تكسيعًمدلًالرقابةًلتسييؿًعمميةًانتقاؿًالسمطةًمفًالمدراءًإلىًمرؤكسييـً.
ًج -زيادة ًمؤىبلت ًالمدراء ًمف ًخبلؿ ًتنظيـ ًالبرامج ًالتدريبية ًكذلؾ ًبقصد ًتشجيع ًالمدراء ًعمىً
مشاركةًالسمطةًمعًمرؤكسييـً.
ًد -زيادةًمؤىبلتًالعامميفًبقصدًدعـًكتسييؿًاالستعماؿًالفعاؿًلمسمطةًكلزيادةًالدعـًكالثقةًفيً
المشاركةًبالسمطةً.
ًق -تطبيؽًالمنظمةًلمبدأًالعمؿًالفرقيًكًالقائـًعمىًأساسًالتعاكفًكالتفاعؿً.
ًك -إعادةًىيكمةًالعممياتًبقصدًزيادةًاألثرًفيًالعممياتًكالعامميفً.
ًز -االستفادةًمفًنظـًتقييـًاألداءًلمساعدةًالعامميفًفيًالتنبؤًبنقاطًالضعؼًً,كتدعيـًقكتيـًفيً
المجاالتًالتيًيستعممكفًبياًسمطاتيـً.
ًح -نظـ ًالمكافآت ًالمستندة ًعمى ًاألداء ًكذلؾ ًلدفع ًالعامميف ًعمى ًاستعماؿ ًالسمطة ًالممنكحة ًليـً
كالمشاركةًفيًالمعرفةً.

سادسا  :متطمبات نجاح استراتيجية التمكين :
حددً(ًجكدةًً,ً2008,صً)138عكامؿًمتعددةًيمكفًافًتساعدًالمنظمةًفيًنجاحًعمميةًتمكيفًأفرادىاً
العامميفًىيًً :
 .1مدلًرغبةًالرؤساءًتخكيؿًصبلحياتيـًلممرؤكسيفً.
 .2الثقةًالمتبادلةًبيفًالرؤساءًكالمرؤكسيفً.
 .3فاعميةًنظاـًاالتصاؿًكالتغذيةًالعكسيةً.
 .4كجكدًنظاـًعادؿًلمتكظيؼًقائـًعمىًأساسًتكظيؼًاألفرادًالمؤىميفًالذيفًيممككفًمياراتًعاليةًفيً
مجاؿًعمميـً.
 .5كجكدًنظاـًمكضكعيًلتقييـًاألداءً.
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 .6ربطًاألداءًبالحكافزًالماديةًكالمعنكيةً.
 .7تدريبًالمرؤكسيفًعمىًتحمؿًالمسؤكليةًكتحمؿًاألعباءًالمككمةًإلييـً.
كأشارً(العتبىًً)2005,إلىًبعضًالعكامؿًالتيًيمكفًأفًتساىـًفيًنجاحًالتمكيفًفيًالمنظماتًالعربيةً
كىيًكاآلتيًً :
 .1تطبيؽًاإلدارةًالعقائديةً.
 .2االتجاهًنحكًالبناءًالتنظيميًالمرفً.
 .3التحكؿًلتطبيؽًمفيكـًالقيادةًالتحكيميةً.
 .4السماحًبتداكؿًالمعمكماتً.
 .5التخميًعفًنظاـًاإلشراؼًالقائـًعمىًالتكجيوًكالتحكـً.
 .6إعادةًالنظرًفيًنظـًالمكافآتً.
 .7تكفيرًالتدريبًالمبلئـًلمقياداتًاإلداريةً.
أماً)ً(Dess et el .,2007فأشارًإلىًنجاحًالتمكيفًيعتمدًعمىًالخطكاتًاآلتيةًً -:
 .1البدايةًمفًاألسفؿًلفيـًحاجاتًالعامميفً.
 .2تعميـًالعامميفًمياراتًاإلدارةًالذاتيةًكتشكيؿًالسمكؾًالمرغكبًبوً.
 .3بناءًالفرؽًلتشجيعًالسمكؾًالتعاكنيً.
 .4تشجيعًتبنيًالمخاطرةًالمتسمةًبالذكاءً.
 .5الثقةًبقدرةًاألفرادًعمىًاألداءًً .
كيرلً)ً (Ivancevich and Matteson,2002; Ivancevich et al.,2008أفًضمافًزيادةًفاعميةً
التمكيفًيتكقؼًعمىًإتباعًالمساراتًاآلتيةًمفًقبؿًالمديرًً :
 .1تفكيضًالمسؤكليةًكالسمطةًمعًانً.
 .2االبتعادًعفًالدكرًاألبكمًفيًاإلدارةًكلعبًدكرًالشريؾً.
بلنًمفًأفًﺇرتكابًالخطأًأمرًكاردً.
النًكفع ً
 .3طمأنةًالمرؤكسيفًقكً
 .4أىميةًالمشاركةًبالمعمكماتًً,فالعامميفًالممكنيفًيجبًأفًيتممككاًالمعمكماتًالكافيةًً,كبذلؾًيككنكاً
قادريفًعمىًرؤيةًالصكرةًالكبيرةً.
 .5إتاحة ًالفرص ًكتكفير ًبرامج ًالتدريب ًلمعامميف ًً ,تككف ًىناؾ ًإمكانية ًتطكير ًميارات ًالعامميف ًألداءً
مسؤكلياتًالعمؿًالجديدًبنجاحً.
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 .6األىميةًالدائمةًلمتغذيةًالعكسيةًلؤلداءًً,فمفًالميـًجدﴽًلمعامميفًالممكنيفًحديثاًالتعمـًإلتقافًالتغذيةً
العكسيةًً,كماًيمكفًأفًيقدمكاًاالطمئنافًالمطمكبًمفًناحيةًإتقافًالعمؿً.
كيذىبً)ً (Ongori,2009,p.9إلىًأفًأسمكبًاإلدارةًفيًالمستقبؿًيجبًأفًيتغيرًكيككفًمبلئماًلثقافةً
التمكيف ًفي ًالمنظمات ًً ,كاف ًىناؾ ًثبلثة ًأساسيات ًترتبط ًﺇرتباطًان ًمباشرﴽ ًبنجاح ًالتمكيف ًفي ًالمنظمةً
كىيً :
 .1التكجوًً:كيمثؿًالنقطةًالمحكريةًألمًتقدـًكيتعمؽًبالجانبًالنفسيًأكًالحالةًالذىنيةً.
االلتزاـًتجاهًالمنظمةًمفًخبلؿًتعيدًاألفرادًالعامميفًبرعايةً
 .2االلتزاـًً:كيدلؿًعمىًالشعكرًبالكاجباتًك ً
عمميةًالتمكيفًالتنظيمي ًً,إضافةًإلىًمسؤكليةًجميعًاألفرادًفي ًالمنظمةًعف ًذلؾ ًبداًمفًاإلدارةً
العمياًكانتياءًباإلدارةًاإلشراقيةًالتيًتتحمؿًمسؤكليةًنجاحًعمميةًتمكيفًالعامميفً.
 .3االندماج ًً :كيعد ًالحجر ًاألساس ًفي ًنجاح ًالتمكيف ًفي ًالمنظمات ًً ,ىناؾ ًالعديد ًمف ًاألدلة ًالتيً
أثبتتًأفًاندماجًالعامميفًفيًعممياتًالتخطيطًيعمؿًعمىًاالستفادةًمفًقدراتيـًكبالتاليًتككفًىناؾً
إمكانيةًإلنجازًخططًالمنظمةًكأىدافياً.
كاقترحً)ً(Nwokah&Ezirim,2010,p.94خمسةًمككناتًلنجاحًالتمكيفًىيًً :
 .1التحسيفًالمستمرًلرأسًالماؿًالفكرمً.
 .2تحكيؿًاألفرادًالعامميفًإلىًحممةًأسيـً.
 .3المشاركةًالمفتكحةًكالصريحةًلممعمكماتًالمرتبطةًبأداءًاألعماؿًمعًجميعًاألفرادًالعامميفً.
 .4التركيزًعمىًاليياكؿًالمسطحةًبدالًمفًاليياكؿًاليرميةً.
 .5استبداؿًاليرميةًالتنظيميةًلفرؽًالعمؿً.

سابعا  :معوقات تطبيق التمكين :
ًأشارً)ً (Gibson et al. , 2003إلىًأسبابًفشؿًالتمكيفًتكمفًفيًخكؼًالمدراءًمفًفقدافً
السمطةًكالقكةًً,فيـًاعتادكاًعمىًأسمكبًأكثرًرسميةًلئلدارةًً,كماًأفًبعضًالمشرفيفًيكاجيكفًصعكبةً
فيًتمكيفًالمرؤكسيفًفضبلًعفًاإليمافًباألنمكذجًالتدريبيًاإلدارمًً,كعدـًالقدرةًعمىًﺇستبدالوًبالنمكذجً
القائـًعمىًاألساسًالتكجيييًلماىيةًالعمؿًً.كيضيؼًىؤالءًالكتابًأفًبعضًالعامميفًلدييـًصعكبةًفيً
تحمؿًالمسؤكلياتًالكبرلًالتيًيحتاجياًالتمكيفًً .
ًكحددً(العتبيًً)2005,بعضًالمعكقاتًالتيًتكاجيياًالمنظماتًالعربيةًكالتيًتحدًمفًقدراتياًعمىً
تطبيؽًالتمكيفًكمفًىذهًالمعكقاتًً -:
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 .1الييكؿًالتنظيميًاليرميً.
 .2المركزيةًالشديدةًفيًسمطةًاتخاذًالق ارراتً.
 .3خكؼًاإلدارةًالعمياًمفًفقدافًالسمطةً.
 .4عدـًالرغبةًفيًالتغييرً.
 .5خكؼًاإلدارةًالكسطىًمفًفقدافًالكظيفةًكالسمطةً.
 .6خكؼًالعامميفًمفًتحمؿًالسمطةًكالمسؤكليةً.
 .7النظـًكاإلجراءاتًالصارمةًالتيًالًتشجعًعمىًالمبادأةًكاالبتكارً.
 .8السريةًفيًتبادؿًالمعمكماتً.
 .9ضعؼًنظاـًالتحفيزً.
 .10تفضيؿًأسمكبًالقيادةًاإلداريةًالتقميدية.
 .11ضعؼًالتدريبًكالتطكيرًالذاتي.
 .12انعداـًالثقةًاإلدارية.
 .13عدـًمبلئمةًنظاـًالمكافآت.
أماً)ً(Yuki &Becker, 2006أشارًإلىًمجمكعةًمفًمعكقاتًالتمكيفًىيًً :
 .1التمكين هو التغيير :
ًىناؾًعبارةًشائعةًمفادىاً"أفًالمدراءًيعممكفًماًيعرفكنوًبشكؿًأفضؿًكاألمرًكالرقابة"ًكاذاًماً
أخذناًبالحسبافًأفًالتمكيفًيتطمبًالتخميًعفًجزءًمفًالرقابةًً,األمرًالذمًيكلدًالخكؼًلدلًالمدراءً
جراءًتفكيضيـًالسمطةًكالمسؤكليةًخشيةًمفًاتخاذًالق ارراتًالخاطئةًاكًالسيئةًمفًقبؿًاألفرادًالعامميفًً,
كماًأفًالمدراءًسيشعركفًبالتيديدًمفًالبرامجًالتيًمفًشانياًأفًتقمؿًقكتيـًكمكانتيـًالرفيعةًبكصفيـً
قادةً.
 .2التمكين يستغرق وقتا:
ًإفًالتحكؿًمفًثقافةًالقيادةًكالرقابةًإليًثقافةًالتمكيفًيتطمبًإلزامًان ًبعيدًاألمدًً,ففيًمعظـً
األحياف ًتمارس ًالبدع ًاإلدارية ًكالحمكؿ ًالسريعة ًفي ًتطبيؽ ًالتمكيف ًدكف ًإجراء ًالتغيير ًلمنظـ ًكاليياكؿً
اإلداريةًكالقيـًً,فمفًأجؿًنجاحًعمميةًالتمكيفًالبدًمفًالنظرًإلىًالتمكيفًكبرنامجًبعيدًاألمدًلمشاركةً
العامميفًكﺇندماجيـًً .
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 .3مقاومة العاممين لمتمكين:
ًﺇتخاذ ًالقرار ًكالسمطة ًيمثبلف ًجزءﴽ ًمف ًنظاـ ًالقكة ًالسيادية ًفي ًالمنظمات ًً ,فالعامميف ًتكيفكاً
عمى ًإطاعة ًاألكامر ًً .كعندما ًيتـ ًمنح ًاألفراد ًالعامميف ًقدرﴽ ًكبيرﴽ ًمف ًالمسؤكلية ًسيشعركف ًعندىاً
بالخكؼًكعدـًاألمافًً,فالعامؿًيريدًاالنتياءًمفًعمموًكالذىابًإلىًالبيتًً .
ً ًكيرل ً)ً (Evans , 2008إف ًمف ًأسباب ًفشؿ ًالتمكيف ًىك ًتفضيؿ ًاألفراد ًالعامميف ًلمدخؿً
األنمكذج ًالقديـًمفًخبلؿًالمياـًالمكضحةًبدقةًكافًالثقافةًالتنظيميةًالقائمةًعمىًأساسًالتمكيفًغيرً
مرحبًبياًً,كأضاؼًً Evansمعكقاتًأخرلًتؤدمًإلىًفشؿًالتمكيفًنتيجةًلعدـًقابميةًاألفرادًعمىًفيـً
التمكيفًكتطبيقوًبشكؿًصحيحًمفًخبلؿًاآلتيًً :
 .1عدـًكجكدًالدعـًكااللتزاـًمفًقبؿًاإلدارةًالعمياً.
 .2استعماؿًالتمكيفًكأداةًمناكرةًلحثًالعامميفًعمىًﺇنجازًمياميـًككاجباتيـًدكفًفيـًالمسؤكليةًكالسمطةً
الحقيقيةً.
 .3ﺇستعماؿًالمدراءًالتمكيفًلتجنبًالمسؤكليةًكالمساءلة ًعفًالمياـًكيرحبكفًبأكسمةًالنجاحاتًكينسبكفً
الفشؿًلآلخريفً.
 .4استعماؿًالتمكيفًكعذرًلتجنبًاالستثمارًفيًتنميةًكتدريبًالعامميف.
 .5إخفاؽًالمدراءًفيًتقديـًالتغذيةًالعكسيةًكعدـًاالعتراؼًبإنجازاتًالمرؤكسيفً.
كيذىبًكؿًمفً)ً (Ivancevich and Matteson,2002; Ivancevich et al.,2008انوًبالرغـًمفً
كجكدًضركرةًاستثنائيةًلتمكيفًاألفرادًالعامميفًً ,غيرًأف ًىناؾ ًالعديدًمف ًاألسباب ًالتي ًقد ًتعيؽ ًمفً
اعتناؽًالتمكيفًعالميًانًكىيًً :
 .1خكؼًالمدراءًمفًفقدافًالسمطةًكالرقابةًكالقكةً.
 .2افتقارًالعامميفًالقدرةًعمىًاتخاذًالق ارراتًالمسئكلة.
 .3الفشؿًفيًممارسةًالتمكيفًقبؿًمحاكلةًتطبيقو.
 .4الخكؼًمفًتسربًاألفكارًكالخططًكالمعرفةًلممنافسيفًمفًخبلؿًكسائؿًالمشاركةًبالمعمكمات.
 .5عدـ ًرغبة ًجميع ًاألفراد ًفي ًأف ًيككنكا ًممكنيفً ,فالمقاكميف ًلمتمكيف ًيصبحكف ًمعزكليفً ,كغيرً
منسجميفًمعًأفكارًكتصكراتًأعضاءًالفريؽًالمدافعيفًعفًالتمكيف.
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ثامنا  :االنتقادات الموجهة الستراتيجية التمكين :
ً ًعمى ًالرغـ ًمف ًاالىتماـ ًالمكجو ًالذم ًحظي ًبو ًالتمكيف ًكمفيكـ ًإدارم ًمعاصر ًفي ًالبيئاتً
المختمفةًً,إالًانوًلـًيسمـًمفًاالنتقاداتًالتيًكجيتًإليوًإذًيرلً (Buchanan &Huczynski,
) ً2004أفًالتمكيفًليسًفعاالًدائماًخاصةًعندماًتككفًحالةًعدـًالتأكدًسائدةًفيًالعممياتًاإلنتاجيةًً,
كيتكجب ًعمى ًالعامميف ًالتعامؿ ًمع ًطمبات ًالزبائف ًالمتصفة ًبالغمكض ًكالتغيير ًً ,السيما ًعندما ًتككفً
الكظائؼًقياسيةًكركتينيةًفافًاألداءًالًيتأثرًبالتمكيفًً .
ًكأشارً)ً(Yuki, 2006فيًانتقادهًلمتمكيفًإلىًالتكاليؼًكالمخاطرًالمحتممةًالمرافقةًلعمميةًالتمكيفً
السيماًاآلتيًً :
 .1التكمؼًالمرتفعةًالختيارًكتدريبًاألفرادًالعامميف.
 .2تكمؼًالعمؿًالمرتفعةًلؤلفرادًالعامميفًكالماىريف.
 .3التناقضًفيًجكدةًالخدماتً.
 .4الق ارراتًالسيئةًكالمكمفةًلبعضًالعامميف.
 .5شعكرًالزبكفًبعدـًاإلنصاؼًمفًخبلؿًالخدماتًغيرًالمتكازنةً.
 .6معارضةًاإلدارةًالكسطىًالناجمةًعفًشعكرىاًبالتيديدً.
 .7الصراعاتًالناتجةًمفًزيادةًحدكثًتكقعاتًالعامؿً.
ًكيعتقد ً)ً (Chelladurai,2006أف ًالعامميف ًلـ ًيمنحكا ًالتمكيف ًبالكامؿ ًكالسبب ًىك ًأف ًأىداؼً
المنظمةًكىيكمياًالتنظيميًكأساليبًتقييـًاألداءًكنظـًالمكافآتًفيياًقدًالًتدعـًمبادراتًالتمكيفًً,إلىً
حدًﺇعتبارًىذهًالعكامؿًمفًأىـًالعًكائؽًالتيًقدًتمنعًإدراؾًالتمكيفًً .
ًكيضيؼ ً(ممحـ ًً )2006,أف ًالعديد ًمف ًالباحثيف ًقد ًابدكا ًتحفظيـ ًتجاه ًمفيكـ ًالتمكيف ًفيً
المنظ مات ًً ,كالسبب ًفي ًذلؾ ًيعكد ًإلى ًالجيكد ًالجبارة ًالتي ًتتطمبيا ًعممية ًتطبيؽ ًاستراتيجية ًتمكيفً
العامميفًكإعادةًىيكمةًالمنظمةًكعممياتياًكأنظمتياًكمناخياًالتنظيميًً,لذلؾًفافًالتمكيفًالًيمثؿًحبلً
سحرياًكالًعبلجاًسريعًاألثرًً,كلكنوًبرنامجًتغييرًكتجديدًتسبقوًبرامجًمتعددة ًلتييئةًالمناخًالمناسبً
لتطبيؽًىذهًالرؤيةًً .
ًكأشارً)ً (Ongori , 2009,p.9فيًانتقادهًلمتمكيفًبأنوًيزيدًفيًنطاؽًكظائؼًالعامميفًً,األمرً
الذمًيتطمبًالتدريبًالصحيحًلتحمؿًعبءًمدلًأكسعًمفًالمياـًً,إذًيؤثرًالتمكيفًسمباًعمىًعمميةً
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التكظيؼ ًألنو ًيعتمد ًعمى ًكجكب ًتكفر ًالخصائص ًكالميارات ًكالمكاقؼ ًلتحمؿ ًأعباء ًالتمكيف ًلمعامميفً
الجددًً .
ً كيستخمصًمماًسبؽًفيًىذاًالفصؿًأفًسياسةًالتمكيفًتبدأًمفًجيةًمفًاإلدارةًالعمياًً,فبلًيتكقعً
مفًالمكظفيفًأفًيبدًؤًكاًبحؿًمشاكميـًكاجراءًالتحسيناتًالبلزمةًمفًتمقاءًأنفسيـًً,فبلبدًمفًدعـًاالدارةً
العميا ًليـ ًكاعطائيـ ًالضكء ًاألخضر ًبذلؾ ًً ,كأف ًالفكرة ًاألساسية ًلمتمكيف ًأف ًتتـ ًعممية ًتفكيضً
الصبلحياتًالىًأقؿًمستكلًإدارمًفيًالمنظمةًً,حيثًيتبعًالنظاـًالبلمركزمًفيًﺇتخاذًالق ارراتًً .
كمف ًجية ًأخرل ًيعتمد ًالتمكيف ًعمى ًأىمية ًمعرفة ًالمكظؼ ًكسعة ًاطبلعو ًكخبرتو ًكميارتو ًفي ًمجاؿً
العمؿًً,فكؿًىذهًاألمكرًضركريةًحتىًيستطيعًالمكظؼًأفًيتخذًق ارراتًجيدةًكصائبةًً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ًً
ً
ً
ً
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ً

الفصل الثاني
ب -التميز المؤسسي

أكً
الن

ًًًًًًً:تمييدً.

ثانيانً

ًًًًًً:ماىيةًالتميزً.

ثالثًان

ًًًًًً:المحاكرًالرئيسةًفيًتفسيرًالتميز.

رابعًان

ًًًًًً:دكافعًاألداءًالمتميزً.

خامسًان ًًً ًً:أنكاعًالتميزً.
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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أوال :تمهيد:
المؤسساتًالمتميزةًىيًالتيًتحرصًعمىًترجمةًرؤيتياًكًرسالتياًكًغاياتياًاإلستراتيجيةًإلىً
كاقعًمممكسًمفًأجؿًتحقيؽًطمكحاتياًكًالتيًتسعىًمفًخبللياًإلىًدعـًكًتشجيعًالتميزًكًاإلبداعًمفً
مختمؼًأنشطةًكًمجاالتًعممياً,كمفًالضركرمًأفًنؤكدًفيًالبدايةًأفًاألداءًالتنظيميًالمتميزًلـًيعدً
أحدًالخياراتًالمطركحةًأماـًالمنظماتًً,بؿًىكًحتميةًفرضتياًعمىًالمنظمةًالعديدًمفًالظركؼًكالقكلً
الخارجيةًً,كالتميزًليسًلوًحدكدًأكًمكانعًفالتميزًىكًنمطًفكرًإدارمًيمكفًأفًيحدثًفيًمنظمةًصغيرةً
أك ًكبيرة ًً ,منظمة ًتقدـ ًخدمة ًأك ًتصنع ًسمعة ًً ,منظمة ًحككمية ًأك ًغير ًحككميةً .ففي ًظؿ ًالتغيراتً
الحاصمةًلـًتعدًالمنظماتًمطالبةًبتحقيؽًاألداءًفقطً,كانماًالتميزًفيًاألداءًكضركرةًمفًأجؿًالبقاءً
كاالستمرارًكيمثؿًاألداءًقدرةًالمنظماتًعمىًبمكغًاألىداؼًباالستخداـًاألمثؿًلممكاردً ,كيعبرًعفًمدلً
قياـًالمكاردًالبشريةًبمياميـًكفؽًمعاييرًمحددةًمفًخبلؿًالقياـًبعمميةًتقييـًاألداءً ,حتىًيتـًالكصكؿً
إلى ًاألداء ًاألفضؿ ًأك ًالمتميزً (,غازم ً,2014,صً .)8تسعى ًالمنظمة ًحسب ًاستراتيجية ًالتميز ًالىً
التفردًبخصائصً معينةًفيًالمنتجًتككفًذاتًقيمةًعاليةًبالنسبةًلمعميؿًً,كيمكفًتحقيؽًتميزًالمنتجًمفً
خبلؿ ًرفع ًمستكل ًكفاءة ًﺇ ستخداـ ًالمكارد ًأك ًجكدة ًالتصميـ ًكاالنتاج ًكأساليب ًالتسكيؽ ًأك ًﺇبتكار ًطرؽً
جديدة ًلئلنتاج ًأك ًزيادة ًسرعة ًاالستجابة ًالحتياجات ًالعميؿ ًكتكسيع ًخدمات ًما ًبعد ًالبيع ً(,جكدة ًً,
ً ,2008صً .ً)118فالتميز ًمفيكـًجامعًيشيرًإلىًالغايةًاألساسيةًلئلدارةًفيًالمنظماتًالمعاصرةًمفً
ناحية ً,كيرمز ًلمسمة ًالرئيسة ًالتي ًيجب ًأف ًتتصؼ ًبيا ًمف ًناحية ًأخرل ً.كلقد ًاستعمؿ ًمفيكـ ًالتميزً
لمتعبير ًعف ًاألداء ًكما ًكجد ًلو ًصدل ًكبير ًفي ًتقارير ًالجكدة ًكالجكدة ًالشاممة ًً ,إلى ًجانب ًتشجيعً
المبادرات ًالتطكيرية ًك ًالعمؿ ًعمىًتصميـ ًآليات ًمؤسسيةًك ًمحفزة ًلمتميز ًك ًاإلبداع ًً ,ك ًذلؾ ًتشجيعانً
ألفضؿًالممارساتًاإلداريةًكًالمبادراتًاإلبداعيةًعمىًكافةًالمستكياتًبالمؤسسةً .

ثانيا :تعريف التميز :
قبؿ ًالبدء ًالبد ًمف ًاإلشارة ًإلى ًمصطمح ًالتميز ًمف ًحيث ًالمعنى ًالمغكم ًفي ًالمغتيف ًالعربيةً
كاالنجميزيةًً .
 فيًالمغةًالعربيةًً:كردتًكممةًالتميزًفيًالمعجـًالكسيطًكاسـًمصدرًمفًالفعؿً(تميز)ًالذمًيعنيً
ﺇمتازًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
كيقاؿ ًً :تميز ًالقكـ ًأم ًانفردكا ًً ,كقياسًان ًعمى ًذلؾ ًفاف ًالمؤسسة ًالمتميزة ًىي ًالمؤسسة ًالممتازةً
كالمنفردةًعفًالمنافسيفً.
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 فيًالمغةًاالنجميزيةًً:كردتًكممةً ً Excellenceفيًالقامكسًالمكسكعيًبمعنىًتفكؽًً,تفكؽًأكً
امتيازًًً,كاتقافً,كًإبداعًً:شيءًيبدعًبوًالشخصًكيتميزًبوًعفًاألخرلًً.ىناؾًأكثرًمفًمصطمح
لمتميزًفيًالفكرًاإلدارمًً,حيثًيكجدًً:
ًBusiness Excellence .1كيمكفًترجمتوًبالتميزًالمؤسسيً.
ًExcellent Organization .2كيمكفًترجمتوًبالمنظماتًأكًالمؤسساتًالمتميزةً.
ًTotal Organizational Excellence .3كيمكفًترجمتوًبالتميزًالتنظيميًالشامؿً.
جديرًبالذكرًأفًالتميزًالًيعنيًفقطًمجردًالنجاحًكلكفًيشمؿًالنجاحًكالتفردًمفًأجؿًالبقاءًكالنمكً
(السالـً,2005ً,صً .ً)38
ًيجبًأفًتبرزًالمنظمةًتميزﴽً كسيادةًفيًأدائياًً,كعندماًتحقؽًذلؾًستعززًمفًفرصًبقائياًنشيطةً
فيًعالـًاألعماؿًً.فالنمكًكالتميزًكجيافًلعممةًكاحدة ًبما ًأفًالتميزًفيًمفيكـًاإلدارةًالمعاصرةًليسً
مجردًشعارﴽ ًيرفعًفيًحممةًإعبلنيةًأكًيافطاتًتعمؽًعمىًجدرافًالمنظمةًً,بؿًىكًنظاـًمتكامؿًيضـً
كؿ ًفعالياتًاإلدارة ًالحديثة ًكتقنياتيا ًبيدؼًرفعًمستكلًاألداء ًكاالنجازًإلى ًدرجات ًمتعالية ًتتفكؽًبياً
المنظمةًعمىًالمنافسيفًأمًأفًالتميزًالًيأتيًصدفةًكالًيتحقؽًبالتمنيًً,بؿًيتحقؽًالتميزًمفًمجمؿً
جيكدًالعامميفًفيًالمنظمةًالمعاصرةًعمىًكافةًالمستكياتً(السمميً,2001ً,صً .)77
ًكالتميز ًعبارة ًعف ًأسمكب ًلمحياة ًيمكف ًأف ًيحدث ًفي ًمنظمة ًصغيرة ًأك ًكبيرة ًً ,حككمية ًأك ًغيرً
حككميةًً,تقدـًخدمةًأكًتصنعًسمعةً(ً,)Ajaif,2008,p.227فيكًنمطًفكرمًكفمسفةًإداريةًتعتمدًعمىً
منيجًيرتبطًبكيفيةًانجازًنتائجًمممكسةًلممنظمةًلتحقيؽًالمكازنةًفيًإشباعًاحتياجاتًاألطراؼًكافةًً,
سكاءًمفًأصحابًالمصمحةًأكًالمجتمعًككؿًً,فيًإطارًثقافةًمفًالتعمـًكاإلبداعًكالتحسيفًالمستمرً
(السيد,2007ً,صً.ً)ً 114كالتميزًكذلؾًمفيكـًكميًكشامؿًغيرًقابؿًلمتجزئةًً,بمعنىًأنوًالًيمكفً
تصكر ًتميز ًمنظمة ًما ًمتميزة ًفي ًمجاؿ ًمعيف ًبينما ًينيار ًاألداء ًفي ًالمجاالت ًاألخرل ًً ,فالتكازفًً
ًكالتشابؾ ًسمتاف ًأساسيتاف ًلمتميز ًفي ًمختمؼ ًقطاعات ًالمنظمة ًً ,كىك ًيشتمؿ ًعمى ًبعديف ًمف ًمحاكرً
اإلدارةًالحديثةًىماًأفًغايةًاإلدارةًالحقيقيةًىيًالسعيًالىًتحقيؽًالتميزًً,كاألخرًأفًكؿًماًيصدرًعفً
اإلدارة ًمف ًأعماؿ ًكق اررات ًكما ًتعتمده ًمف ًنظـ ًكفعاليات ًتتسـ ًبالتميز ًً ,كالبعداف ًمتكامبلف ًكيعتبرافً
كجييفًلعممةًكاحدةًكالًيتحقؽًأحدىماًدكفًاألخرً(السمميً,2001ً,صً,ً)12كيعرؼً(ًزايدً)ً 2003,
التميز ًبأنوً :تفكؽ ًالمنظمة ًباستمرار ًعمى ًأفضؿ ًالممارسات ًالعالمية ًفي ًأداء ًميماتيا ًً ,كترتبط ًمعً
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عمبلئياًكالمتعامميفًمعياًبعبلقاتًالتأييدًكالتفاعؿًً,كتعرؼًقدراتًأداءًمنافسيياًً,كنقاطًالضعؼًكالقكةً
الخارجيةًً,كالبيئةًالمحيطةًبياًً .
كيستخمص ًمما ًسبؽ ًأف ًالتميز ًيسبقو ًتخطيط ًاستراتيجي ًفعاؿ ًكااللتزاـ ًبادراؾ ًرؤية ًمشتركةً
يسكدىاًاليدؼً,ككفايةًالمصادرً,كالحرصًعمىًاألداءًكسعيًالمنظمةًالىًﺇستغبلؿًالفرصًالحاسمةًً .
كيرلًالباحثًبأفًالتميزًىكً:أفًيفكؽًأداءًالمنظمةًاألداءًالمتكقعًسكاءًمفًالمنظمةًنفسياًً,أكً
أفًيتفكؽًعمىًمثيبلتياًفيًالسكؽًً,أكًأفًيفكؽًتكقعاتًالعمبلءًمفًتمؾًالمنظمةًً .
كىناؾًثبلثةًمحاكرًرئيسةًفيًتفسيرىاًلمفيكـًتميزًالمنظمةًكذلؾًعمىًالنحكًالتاليًً :

ثالثا :المحاور الرئيسة في تفسير التميز:
 -1تفسير التميز بناء عمى ممارسات المنظمة :
يعدًاليدؼًاألسمىًمفًتطبيؽًمعاييرًالتميزًفيًالمؤسساتًالحديثةًىكًإحداثًنقمةًتطكيريةًكً
قفزةًفيًاألداءًالمؤسسيًكًيساعدًالقادةًعمىًاكتسابًطمكحاتًتحقؽًالكفاءةًكًالتميزًفيًاألداءًكصكالنً
إلىًالمستكلًالعالميًً,كًبماًينعكسًعمىًإثراءًركحًالمنافسةًفيًكافةًمجاالتًكًأنشطةًالعمؿًبالمنظمةًً
ً
(غازمً,2014ً,صً .)8
 -2تفسير التميز عمى أساس تفوق المنظمة عمى مثيالتها :
يشيرًىذاًالمفيكـًإلىًمنظكمةًمتكاممةًلنتائجًأعماؿًالمنظمةًً,فيًضكءًتفاعمياًمعًعناصرً
بيئتيا ًالداخمية ًكالخارجية ًً ,التي ًتقكدىا ًإلى ًالتفرد ًكالتفكؽ ًااليجابي ًعمى ًغيرىا ًمف ًالمنظمات ًفيً
الكصكؿًإلىًأىدافياً(الرشايدةً,2007,صً .ً)11كىكًحالةًمفًتفردًكتفكؽًالمنظمةًعمىًأداءًغيرىاً
مف ًالمؤسسات ًالمماثمة ًفي ًمجاؿ ًالعمؿ ًكظيكره ًبالصكرة ًالتي ًتميز ًالمؤسسة ًكتبرزىا ًكتعمي ًشأنياً
بالنسبة ًلممؤسسات ًاألخرل ً(العكايشة ً,2006ً ,صً .ً )30فالتميز ًيمثؿ ًالخبرة ًالمقدرة ًمف ًالمعرفةً
الصريحةًكاإلجرائيةًلمنظمةًمعينةً ,كالتيًتعكسًاألداءًالمتفردًالناجحًكالكؼءًالمكجوًألداءًأيةًميمةً
بطريقةًمتميزةً(الصيرفيً,2009ً,صً .ً)6
 -3تفسير التميز من خالل تحقيق أداء يفوق توقعات العمالء :
كيشيرًىذاًالمفيكـًإلىًمحصمةًالجيكدًالتيًتبذلياًمنظمةًالخدمةًلتحديدًتكقعاتًالعمبلءًعفً
الخدماتًالتيًتؤديياًمفًأجؿًتحسيفًكتطكيرًأداءًىذهًالخدماتًلتقديـًخدمةًتفكؽًتمؾًالتكقعاتًكتجعؿً
المنظمة ًنمكذجا ًيحتذم ًبو ً(عبد ًالفتاح ً,2004ً ,صً .ً )116فالتميز ًيعبر ًعف ًتقديـ ًلمسة ًإضافيةً
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تتجاكزًتكقعاتًالعميؿًفتككفًالمنظمةًدائماًالبديؿًالكحيدًلمعمبلءًالحالييفًً,كماًتككفًاالختيارًاألفضؿً
لعمبلء ًمرتقبيف ًلما ًيحقؽ ًالنجاح ًكالتميز ًلممنظمة ً(تكفيؽ ًً ,كآخركف ً,2008,صً ,ً )6كيؤكدً
(ً,ً)Standan,2004,p.4أفًالتميزًىكًالكضكحًفيًالتعرؼًعمىًالعمبلءًكتفيـًمطالبيـًكاحتياجاتيـً
كاىتماـًعناصرًالمنظمةًكافةً بتمبيةًتمؾًاالحتياجاتًكالمتطمباتًالمستقبميةًغيرًالمتكقعةًمفًخبلؿًأداءً
يفكؽًالتكقعًكيحقؽًالمنافعًألصحابًالمصمحةًبشكؿًمتكازفًلؤلفرادًكالمجتمعًبأسرهًً,فالمنظمةًالمتميزةً
تعمؿ ًعمى ًتطكير ًكادامة ًتقديـ ًقيمة ًمضافة ًلمشركاء ًً ,كتحظي ًالمتطمبات ًالركتينية ًالتي ًتعمؿ ًفيياً
المنظمةًً,كالسعيًمفًأجؿًالفيـًكاالستجابةًلتكقعاتًالمتعامميفًمعًالمنظمةًكالمجتمعًً,كتبذؿًكؿًماً
في ًكسعيا ًلتحقيؽ ًاالستدامة ًفي ًاألداء ًالتنافسي ًااليجابي ًالذم ًيفكؽ ًمتطمبات ًاالحتياجات ًالحالية ًً,
كلدييا ًالقدرة ًلبذؿ ًكؿ ًما ًبكسعيا ًلتحقيؽ ًالتكقعات ًالمستقبمية ًلجميع ًالمعنييف ًبأمر ًالمنشاة ًكأصحابً
المصمحةً(التيجانيً,2007,صً .)12
كًيستخمصًمفًتمؾًالمحاكرًالثبلثةًأفًالتميزًمفيكـًيشمؿًتمؾًالمحاكرًمجتمعةًفيكًيؤدمًإلىً
مفيكـًشامؿًلمتميزًً,فييًأفًتمتازًكًتتفكؽًكًتتفردًالمنظمةًفيًاألداءًعفًمثيبلتياًمفًالمنظماتًً,
فيي ًأف ًتقكـ ًبشكؿ ًمتكازف ًبتقديـ ًأفضؿ ًالممارسات ًفي ًأداء ًمياميا ًك ًعممياتيا ًبكضعيا ًسياسات ًكً
استراتيجيات ً تركزًعمىًاألفرادًالعامميفًكًالمتعامميفًكًكؿًأصحابًالمصمحةًكًالمجتمعًبأسرهًلتتخطىً
التكقعاتًالمستقبميةًلعمبلئياً .
رابعا :دوافع األداء المتميزً :
تتبنىًالمنظماتًفيًالعصرًالحديثًفك انرًإداريانًمفًأجؿًالتميزًكًلذلؾًفإنياًتستجيبًلمعديدًمفً
القكلًالداعمةًلمتميزً,كيمكفًبصفةًعامةًتحديدًأىـًالقكلًالداعمةًكماًيميً :

 .1التغير سريع وثابت:
التغيرًىكًالثابتًالكحيدًالذمًتتعامؿًمعوًمنظماتًفيًعصرناًالحديثً,فبلًشؾًافًالظركؼًالبيئيةً
الحديثةًتميزتًبدرجةًعالية ًمفًالتغيرًً.فاإلنسافًنفسوًيتغيرًفيًكؿًمرةً,كالسببًالرئيسيًلحدكثًىذاً
التغييرًىكًتغيرًظ ًركؼًالبيئةًالخارجيةًً(زايد,2007,صً .)16كتعرؼًالبيئةًالخارجيةًعمىًأنياًالقكلً
الخارجيةًالتيًتؤثرًعمىًنشاطًكق ارراتًالمنظمةًكتتأثرًبياًً.كىيًنقطةًالبدايةًكنقطةًالنيايةًلممنظمةً,
فمف ًحيث ًككنيا ًنقطة ًبداية ًفإف ًاألعماؿ ًىي ًالمصدر ًاألساسي ًلمحصكؿ ًعمى ًالمكارد ًالتنظيمية ًمثؿً
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المكادًالخاـًً,كرؤكسًاألمكاؿًكالعمالةًكالممكماتًعفًالسكؽًً.أماًمفًحيثًككنياًنقطةًنيايةًفإفًبيئةً
األعماؿًىيًالمستيمؾًاألساسيًلمنتجاتًكخدماتًالمنظمةً(بميادمً,2007,صً .)16

 .2المنافسة بال حدود:
غيرتًالعكلمةًاالقتصاديةًحدكدًالمنافسةًبصكرةًكاسعةًكتتضحًىذهًالصكرةًفيًظيكرًمنافسيفًجددً
باستمرارًكتزايدًحدةًالمنافسةًبصكرةًعامةًفيًاألسكاؽًالمحميةًكالعالميةًكالمتمثمةًبمظاىرًعديدةًً,منياً
االنتاجًالمستمرًلخدماتًكمنتجاتًمبتكرةًكبجكدةًعالية ًً,كشدةًاالبداعاتًالمتبلحقةًً,كﺇتجاهًمنظماتً
األعماؿ ًلمبحث ًعف ًتحالفات ًاستراتيجية ًمفتكحة ًمع ًمنظمات ًاألعماؿ ًالعالمية ًاألخرل ًً ,األمر ًالذمً
يفرضًعمىًالمدراءًاالستراتيجييف ًفيًالمنظمةًضركرةًﺇتخاذًكتنفيذًاستراتيجيةًكفؤةًتمكنيـًمفًالتغمبً
عمىًىذهًالمنافسةًالشديدةً(ياسيفً,2008,صً.ً)19

 .3تنامي الشعور بالجودة:
تفا عمت ًكؿ ًالمتغيرات ًالسابقة ًلتضع ًعمى ًالمنظمات ًالحديثة ًمسؤكلية ًالبحث ًعف ًالذات ًكمحاكلةً
التميز ًعف ًالمنظمات ًالمنافسة ًعمى ًأف ًالتميز ًيحقؽ ًلممنظمة ًاالستقرار ًكيضاعؼ ًمف ًفرص ًبقاءىاً
كﺇستمرارىاً بشكؿًأكبرًبكثيرًمفًتمؾًالشركاتًالتيًكضعتًالتميزًفيًمؤخرةًقائمةًأكلكيتياً.كيؤكدًىذهً
الحقيقةًكؿًمفً (Wheeln and Hunger ,1998,p.28)ً :بقكليماً"إفًالمنظماتًالتيًتطبؽًاإلدارةً
االستراتيجيةًتعمؿًبشكؿًأكثرًكفاءةًمفًتمؾًالمنظماتًالتيًالًتطبؽًنفسًالفكرًاإلدارم.
 .4طفرة تكنولوجيا المعمومات
القيادةًالمتميزةًتحرصًعمىًتطبيؽًالغاياتًاإلستراتيجيةًلممؤسسةًسعيانًإلىًاالستخداـًاألمثؿًلممكاردً
كًالتكنكلكجياًبحيثًيشمؿًذلؾًاقتناءًالنظـًكًاألجيزةًالتكنكلكجيةًالحديثةًً,كًمفًجانبًأخرًتحسيفًكً
تطكيرًماًيمتمكوًمفًأجيزةًكًنظـًكًبرامجًتكنكلكجيةًً,فيجبًأفًتبرزًالتقاريرًاإلداريةًعددًالخدماتً
التيًتمارسياًالمؤسسةًفيًاستخداـًالنظـًالتكنكلكجيةً(غازمً,2014صً.ً)11
كًيجبًعمىًاإلدارةًفيًالمؤسساتًالمتميزةًأفًتككفًقادرةًعمىًً ً:
ًأ -االلتزاـًبتطبيؽًاستراتيجياتًمتعمقةًبإدارةًالمكاردًالتكنكلكجية.
ًب -المشاركة ًفي ًاختيار ً ك ًتقييـ ًالمكارد ًالتكنكلكجية ًالبديمة ًك ًالحديثة ًبما ًيتماشى ًمع ًغايات ًكً
مبادراتًالمؤسسةً.
ًج -االستغبلؿًاألمثؿًلممكاردًالتكنكلكجيةًالمتكفرة.
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ًد -استخداـًالتكنكلكجياًالمساندةًكًدعـًجيكدًالتطكيرًكًالتحسيفًالمستمرً .
ًكالشكؿًالتاليًيكضحًاألسبابًالداعمةًلمتميزً :

الشكل ( :)2االسباب الداعمة لمتميز المصدر (:زايد ،2227،صً )11

ً

كبالرغـًمفًاألسباب ًالتي ًسبؽًاإلشارةًإليياًً,إالًأفًالبعضًقدًيراىاًغيرًكافيةًلظيكرًاألداءً
المتميزًً,كىذا ًنتيجةًلتكاليؼ ًالتميزًالتي ًتعتبر ًعالية ًجدﴽ ًً ,أك ًأنيا ًنكع ًمف ًالترؼًاإلدارم ًالذمًالً
يمكفًأفًتحققوًكؿًالمنظماتًً,كلكفًميماًكانتًىذهًالتكمفةًعاليةًفإفًتكمفةًعدـًالتميزًتككفًأعمىً
كيمكفًتقسيـًتكاليؼًالتميزًإلىً(زايدً,ً2007,صً :ً)ً16
تكاليف مباشرة ً:كىيًالتكاليؼًالتيًتظيرًفيًسجبلتًالمؤسسةًً,كتنقسـًبدكرىاًإلىًً :ًأ -تكاليؼًالكقايةًً:تتضمفًتكاليؼًالتخطيطًكالرقابةًالتحقؽًكالمراجعةًً .
ًب -تكاليؼًالتقييـًً:تتضمفًتكاليؼًالفحصًكالتقييـًككتابةًتقاريرًاالداءًً .
ًج -تكاليؼًالشكؿًً:تتضمفًتكاليؼًالتالؼًكاعادةًالتصنيعًكتكاليؼًعبلجًشكاكمًالعمبلء.
تكاليف غير مباشرة :كىيًالتكاليؼًالتيًترتبطًبالمكقؼًالتنافسيًلممؤسسةًكتنقسـًىذهًالتكاليؼًإلىً :
ًأً -تكاليؼًفقدًالعمبلءًنتيجةًعدـًالرضاًعفًالمنتجاتًأكًالخدماتً .
ًب -تكاليؼًتقمصًالحصةًالسكقيةًلممنظمةً .
ًج -تكاليؼ ًعدـ ًالقدرة ًعمى ًتعظيـ ًاإلستفادة ًمف ًقدرات ًكميارات ًالعامميف ًكاستغبلؿ ًالطاقاتً
االبداعيةًليـًً .
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كيمكفًتكضيحًتكاليؼًتحقيؽًالتميزًمفًخبلؿًالشكؿًالتاليًً :

الشكل (: )3تكاليف تحقيق التميز المصدر( :زايد ، 2227،صً )17
و
مفًالشكؿًيتضحًلناًافًتحقيؽًمستكلًعاؿ ًمفًالتميزًيؤدمًبشكؿًمباشرًإلىًخفضًتكاليؼًتميزً
بصفةًعػػامةًكتكاليؼًالفشؿًبصفةًخػػاصةًأكًماًيسمحًبتحقيؽًالكفرًفيًالتكاليؼ.

خامسا :أنواع التميز المؤسسي:
 - 1التميز القيادي :
القيادةًالعمياًلياًتأثيرًمباشرًعمىًالتميزًً,كذلؾًمفًخبلؿًتنميةًقدراتًاألفرادًً,كتشجيعياًليـً
بالتكجوًنحكًاإلبداعًكالتميزًً,كذلؾًمفًخبلؿًتميزىاًبالميارةًالقياديةًكعبلقةًالعمؿًالفعالةًً,كالقدرةًعمىً
التفكيرًالمتجددًالذمًيبتعدًعفًالتقميدًً,ككذلؾًاىتمامياًبتشجيعًالمنافسةًبيفًاألفرادًلمتكصؿًإلىًأفكارً
جديدةًً,كماًأفًالقيادةًالعمياًإذاًًتبنتًإستراتيجيةًالبابًالمفتكحًً,كدعـًاالتصاالتًالمباشرةًبينياًكبيفً
األفرادًً,فافًذلؾًيتيحًتبادؿًالمعمكماتًالمتعمقةًبفاعميةًالمنظمةًً,كالقدرةًعمىًمناقشتياًكالكصكؿًإلىً
اقتراحاتًكﺇبتكار ًحمكؿًجديدةًلمشاكمياًً ,كىناؾًمجمكعةًمفًالنشاطاتًالتيًيجبًأفًيقكـًبياًالقادةً
لتشجيعًظيكرًالتميزًفيًالمنظمةًً,فنظاـًالبلمركزيةًفيًالعمؿًداخؿًالمنظمةًيسيؿًﺇنسيابًالمعمكماتً
كاألفكارًاالبتكاريةًبيفًالعامميفًكالقيادةًالعمياًمباشرةًدكفًحكاجزًبيركقراطيةًً,كذلؾًفافًالقدرةًاالبتكاريةً
لدلً األفرادًتتأثرًبنمطًالقيادةًالديمقراطيةًً.إفًالقائدًالمتميزًالذمًيستطيعًرؤيةًكثيرًمفًالمشكبلتًفيً
المكقؼًالكاحدًً,فيكًيعيًاألخطاءًكنكاحيًالنقصًكالقصكرًً,كيحسًبالمشكبلتًكالًشؾًأفًاألشخاصً
الذيفًتزدادًحساسيتيـًإلدراؾًأكجوًالقصكرًكالمشكبلتًفيًالمكاقؼًكافةًً,تزدادًفرصتيـًلخكضًغمارً
البحث ًكالتأليؼ ًفييا ًً ,فإذا ًقامكا ًبذلؾ ًفاف ًاالحتماؿ ًسيزداد ًأماميـ ًنحك ًالتميز ً( Borghini
ً .ً),2013,p.226
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 – 2التميز بتقديم الخدمة :
إف ًفئاتًالمتعامميفًكافةًيعدكفًبمثابةًمستيمكيفًلمسمعًكالخدماتًً,كعندماًيتـًالحصكؿًعمىً
سمعةًالًتمبيًحاجاتًفئاتًالمتعامميفًأكًتزيدًمفًتكقعاتيـ ًفافًىؤالءًالمتعامميفًيمجئكفًإلى ًالمنافسيفً
لمتعامؿًمعيـًً.كفيًظؿًإدارةًالتميزًفافًالمجكءًإلىًىذهًالنتائجًيعدًمؤشرﴽ ًعمىًأفًشيئاًماًيتـًخطأًنً
في ًأسمكب ًتقديـ ًالخدمة ًالتي ًأدت ًإلى ًإنتاج ًىذه ًالخدمة ًكىذه ًاألعراض ًتفضي ًإلى ًخطة ًعمؿ ًً,
لتصحيح ًىذه ًاألخطاء ًأك ًنكاحي ًالقصكر ًكالشؾ ًأف ًاستخداـ ًالمدخؿ ًالييكمي ًلحؿ ًالمشاكؿ ًيجعؿً
باإلمكافًالتحرؾًالمستمرًنحكًالتحسيفًالمستمرً(النعيميًً,كآخركفً,2008,صً .ً)43
ًكحدد ً(ً )Hughes ,2003,p.22أف ًىناؾ ًمجمكعة ًمف ًالقكاعد ًالتي ًتعمؿ ًعمى ًتطكير ًآلية ًتقديـً
الخدمةًلمعمبلءًكمنياًً ً:
 كضع ًالعميؿ ًبالدرجةًاألكلى ًكتشمؿًاالرتقاء ًبمستكلًالخدماتًالمقدمة ًلتقابؿ ًتكقعات ًالعميؿًكماً
تشمؿًمحاكلةًفيـًرغباتًالعمبلءًكمحاكلةًتقديمياًعمىًالكجوًاألمثؿً.
 بناء ًعبلقة ًطكيمة ًاألمد ًكذلؾ ًمف ًخبلؿ ًمد ًيد ًالعكف ًكالمساعدة ًلمعميؿ ًبعد ًأف ًتتـ ًعممية ًالبيعً
كالتأكدًمفًأفًالعميؿًراضًبماًقاـًبشرائوً.
 التعرؼًعمىًإمكاناتًالمنظمةًكنقاطًالضعؼًلديياًكالعمؿًعمىًتعزيزًإمكاناتًالمنظمةًفيًتدنيوً
نقاطًالضعؼًكذلؾًفيًسبيؿًتقديـًالخدمةًلمعمبلءً.
 التكاصؿًمعًالعمبلءًمفًخبلؿًاالستماعًليـًً,كالتعرؼًعمىًاحتياجاتيـًكالياتًالتحسيفًفيًتقديـً
الخدماتًالمستقبميةً.
 عدـًإلقاءًالمكـ ًعمى ًالمكظفيفًأماـًالعمبلء ًبؿًالقياـ ًبتحميؿ ًالمكقؼ ًكاالعتذار ًكتعكيض ًالعمبلءً
بصكرةًالئقةًكىادئةً.
 العمؿًعمىًتعزيزًمفيكـًضمافًالجكدةًلدلًالعامميفًفيًالخدمةًالمقدمةًلمعمبلءً.
 – 3التميز البشري :
دور الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين :
المنظمة ً-في ًأبسط ًمعانيياً -ىي ًتجمعات ًبشرية ًىادفةً ,كاإلدارة ًىي ًعممية ًتحقيؽ ًاألىداؼً
التنظيمية ًبدرجة ًعالية ًمف ًالكفاءة ًكالفعالية ً)ً .(Daft, 2000,p.22كيقصد ًبمفظ ً"مكارد ًالبشرية" ًكؿً
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العمالة ًالدائمة ًكالمؤقتة ًالتي ًتعمؿ ًفي ًالمنظمةً .كبمعنى ًآخر ًفإف ًلفظ ًالعمالة ًيشير ًإلى ًالقياداتً
التنظيميةًكرؤساءًالكحداتًالتنظيميةًفيًكؿًالمستكياتًالتنظيميةً .
كمفًىذاًالمنطمؽًفإفًالبنيةًاألساسيةًألمًمنظمةًىيًالعنصرًالبشرمً.كعمىًمرًالعصكرًكافً
االىتماـًالرئيسًلمباحثيفًكالممارسيفًفيًمجاؿًاإلدارةًىكًالبحثًعفًكيفيةًتعظيـًاالستفادةًمفًالمكاردً
البشريةًفيًتحقيؽًرفاىيةًاإلنسافً.فاإلنسافًىكًنقطةًالبدايةًكالنيايةً.فيكًالمككفًاألساسيًلممنظمةً,
كىكًغايتياًفيًالنيايةً.كلذلؾًفإنوًمفًًالمنطقيًأفًيكػكفًالعنصرًالبشرمًىكًأحدًالمحاكرًاألساسيةً
لتميزًاألداءًالتنظيميً .
كترجعًأىميةًالعنصرًالبشرمًإلىًعدةًأسبابًمنياً :أفًاإلنسافًىكًمتخذًالقرارًكىكًالمسئكؿً
عفًالتجديدًكاالبتكارًكىكًكسيطًالتعمـًفيًالمنظمةً.فماًمفًشؾًأنوًبرغـًاألساليبًالكميةًالحديثةًفيً
مجاؿ ًعممية ًﺇتخاذ ًالق اررات ًالتنظيميةً ,إال ًأف ًالعنصر ًالبشرم ًىك ًبكؿ ًالمقاييس ًالعنصر ًالحاكـ ًفيً
عمميةًﺇتخاذًالق ارراتً.فمف ًالصعبًأفًنتخيؿًأفًمجردًامتبلؾًالمنظمةًلمكسائؿًالمساعدةًعمىًاتخاذً
القرارًيعنيًبالضركرةًاالستغناءًعفًالفكرًالبشرمًفيًإتماـًعمميةًاتخاذًالق ارراتًً,كًمفًالشكؿًرقـً(ً)4
الذمًيكضحًمكقعًالقيادةًكًالمكاردًالبشريةًكًالخدماتًفيًالنمكذجًاألكركبيًلمتميزً(ً,ً)EFQMكًالذمً
أصبحًإطا انر ًعمميان ًكًعمميان ًيتـًالعمؿًبوًفيًغالبيةًدكؿًالعالـًكًبماًييدؼًإلى ًتقييـًكًتقكيـًاألداءً
ًكاالسترشاد ًبو ًلتحقيؽ ًالتطكير ًك ًالتحسيف ًالمستمر ًفي ًالمؤسسات ًالمعاصرة ًك ًالتي ًتسعىً
المؤسسي ً
لتحقيؽًالتميزً(ًغازم,2014,صً .)8
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ً

الفصل الثاني
ج-الكميات التقنية في قطاع غزة ً
ً
أكالنًًًًًًًً:
ثانيًانً

ًًًًًًتمييدً.

ًًً:الكمياتًالتقنيةً.

ً
ً
ً
ً
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أوال  :تمهيد -:
إفًالتعميـًالتقنيًكالمينيًيعتبرًشكبلنًمفًأشكاؿًالتعميـًالعاـًً,إالًأنوًالًزاؿًالمجتمعًالفمسطينيً
ينظر ًإليو ًنظرة ًأقؿ ًمف ًالتعميـ ًالعاـً ,كىذا ًيشكؿ ًتحديان ًلمؤسسات ًالتعميـ ًالتقنيً .كتتشكؿ ًمؤسساتً
التعميـًالتقنيًفيًفمسطيفًكقطاعًغزةًمف ًمؤسساتًحككمية ًكأخرلًتتبعًككالةًالغكثًكتشغيؿًالبلجئيفً
كأخرل ًخاصة ًً ,ككميا ًتسيـ ًفي ًتقديـ ًنمطًان ًتعميميًان ًتقنيان ًمكازيًان ًألنماط ًالتعميـ ًالعاـ ًً .كتتعدد ًالبرامجً
األكاديمية ًالتيًيقدمياًالتعميـًالتقنيًلممجتمعًكتختمؼًعفًنظائرهًمفًأشكاؿًالتعميـًً,حيثًيقدـًبرامجً
تعميمية ًتعطي ًالطالب ًمينة ًمعينة ًأك ًمتخصص ًماىر ًفي ًبعض ًالتخصصات ًذات ًالطابع ًالتقنيً,
كالمجتمعًالفمسطينيًبحاجةًإلىًىذهًالبرامجًلسدًاحتياجاتًالمجتمعًمنياً,بؿًإنياًقدًتككف ًىي ًحبلنًفيً
ظؿ ًالبطالة ًالمتفشية ًلدل ًالخريجيف ًالجامعييف ًً .كمف ًأقدـ ًالمؤسسات ًالتقنية ًفي ًىذا ًالمجاؿً :كميةً
فمسطيف ًالتقنية ًككمية ًالعمكـ ًكالتكنكلكجيا ًكالكمية ًالجامعية ًلمعمكـ ًالتطبيقية ًالتي ًتتنفس ًفيما ًبينيا ًفيماً
تقدموًمفًبرامجًأكاديميةًكماًسيأتيًالحقًانً .

ثانيا :الكميات التقنية .
 .1كمية فمسطين التقنية  -دير البمح:
نشأة الكليةً :
ً

ًنشأتًالكميةًعاـًً 1992ـًً,بإمكانياتًمتػكاضػعػػةًفػيًتجييػ ػ ازتػياًكتخصصاتياًإالًأفًالحاجةً

إلىًالتعميـًالتقنيًكالتدريبًالفنيًﺇزدادتًألجؿًمكاكبةًىذاًالتطكرًاليائؿًفيًنظاـًالحياةًكالمجتمعًالذمً
صاحبوًنقصًحادًفيًالميندسيفًكالفنييفًالمتخصصيػفًالمؤىميفًتقنيًانًًً .
كبدتًالحاجةًإلىًإيجادًككادرًماىرةًكقادرةًعمىًالقياـًبمػيػػاـًالمين ػػدسًالمتخػػصصًكالفنػػيًفػيًمختمػػؼً
التخصصات ًً ,كﺇستجابة ًلتمؾ ًالعكامؿ ًبرزت ًكمية ًفمسطػػيف ًالتقنيػػة ًكمؤسسة ًتقنيػػة ًتعميميػػة ًمتخصصةً
رائدةًتعمؿًعؿًدمجًاستخداـًالحاسكبًكالتقنياتًالمتطكرةًفيًالحياةًً,كصقؿًالعقميةًالعمميةً ًالمبدعةً
كالمبتكرةًلمكاكبةًالتطكراتًالعمميةًالمتسارعةًً .
كتسعىًكميةًفمسطيفًالتقنيةً-ديرًالبمحًمفًخبلؿًتبنيياًلمنيجًالتخطيطًاالستراتيجيًلرسـًصكرةً
كاضحةًلمكميةًلمسنكاتًالخمسًالقادمةًً,كذلؾًلتطكيرًالكميةًكتعزيزًمكانتياًفيًخدمةًكتنميةًالمجتمعً
المحميًً .
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الرؤية  :نحك ًجامعة ًتقنية ًرائدة ًترقى ًباإلنساف ًكالكطف ًبما ًيمبي ًاحتياجات ًالمجتمع ًالمتجددة ًكيحقؽً
التنميةًالمستدامةًً .
رسالة الكلية ً :

تمتزـ ًكمية ًفمسطيف ًالتقنية ًً -دير ًالبمح ًبتقديـ ًبرامج ًتقنية ًكأكاديمية ًمتميزة ًتساىـ ًفي ًإعدادً

مخرجاتًكطنيةًمؤىمةًكتكظيؼًتكنكلكجياًالمعمكماتًكالبحثًكالتطكيرًلخدمةًالمجتمعًكبنائوًمفًأجؿً
الرفعةًكالتطكرً .

غايات الكلية ً :

 تطكير ًالتعميـ ًالتقني ًكاألكاديمي ًفي ًمختمؼ ًالتخصصات ًلسد ًاحتياجات ًالمجتمع ًكفقان ًلممعاييرً
الكطنيةًكالعالميةً .
 تحسيفًالبيئةًالتعميميةًالتعمميةًمفًاجؿًتقديـًكتكفيرًالخدماتًكالتسييبلتًالمناسبةًلجميع ًالعامميفً
كالطمبةًبالكميةً .
 تعزيز ًكتطكير ًالقدرات ًاإلدارية ًكالتنظيمية ًلمكمية ًبما ًيتفؽ ًمع ًرؤية ًكرسالة ًالكمية ًكغاياتياً
االستراتيجيةً .
ًكاالعتماد ًالكامؿ ًعمىً
 تنمية ًالمكارد ًالمالية ًلمكمية ًكترشيد ًالنفقات ًبما ًيحقؽ ًالتكازف ًفي ًالمكازنة ً
الذاتً .
 تطكيرًقدراتًالكميةًكيًتتبكأًدك ًانرًممي ًانزًفيًتنميةًكتمبيةًحاجاتًًالمجتمع.

)مكقعًكميةًفمسطيفًالتقنيةً–ًديرًالبمحً,تاريخًالزيارةً)2014/10/14,
 .2الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا -خانيونس :
و
أ ً
ـًكمؤسسةًأىميةً,تيعنىًبتدريسًالعمكـً
نش ىئتًكميةًالعمكـًكالتكنكلكجياً-بخافًيكنسًعاـًً1990
التقنيةً,كقدًتكليًمجمسًالتعميـًالعاليًبالقدسًاإلشراؼًعميياًعاـً1994ـً,ثـًتكلتًك ازرةًالتربيةًكالتعميـً
ًتدخر ًإدارةً
العالي ًاإلشراؼ ًعميياً ,كأصبحت ًالكمية ًمؤسسة ًحككمية ًعاـ ًً 1997كمنذ ًتمؾ ًالمحظة ًلـ ٌ

ًأكاديمية ًر و
و
و
ائدة ًفيًمجاؿً
ًلجامعة
الكميةًكبالتعاكفًمعًك ازرةًالتربيةًكالتعميـًالعاليًجيدان ًلجعؿًالكميةًنكاةن

التعميـًالتقنيًالتكنكلكجيًيخدـًقطاعانًكبي انرًمفًأبناءًشعبناًالفمسطينيً .

و
يف ًتخصصان ًعمميانً
تمنح ًالكمية ًخريجييا ًدرجتي ًالبكالكريكس ًكالدبمكـ ًالمتكسط ًفي ًأربعة ًكعشر ى

تقنيان ًضمفًبرنامجًدراسيًمتميزً,كفؽًنظاـًالساعاتًالمعتمدةً,حيثًيدرسًالطالبًً 75ً -ً 66ساعةً

اسية ًمكز و
ًفصكؿ ًدر و
ً
ً
و
و
عة ًعمىًأرب ًعً
ًدرجةًالدبمكـً,كثمانية
ًفيًتخصصات
فصكؿ
بعة ً
معتمدةًمكزعةًعميًأر ًً
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ً
سنك و
ًلتخصصاتًالبكالكريكسً,باستثناءًتخصصًالمبانيًخبلؿًخمسةًأعكاـً,كتكزعًالساعاتًالمعتمدةً
ات
و
ةًفصكؿًدراسيةً .
ليذاًالتخصصًعمىًعشر
رؤية الكلية:
مؤسسةهًأكاديميةهًتقنيةهًرائدةهًعمىًمستكلًمحميًًكعالميًقادرةًعمىًتمبيةًاحتياجاتًالكطفًكالخارجً
بالمكارد ًالبشرية ًالنكعية ًالقادرة ًعمى ًالنيكض ًكالتطكير ًفي ًالمجاالت ًالمعرفية ًالذىنية ًكاألكاديميةً
ًمستقبؿ ًك و
التعميمية ًكالتقنية ًالتطبيقية ًكالثقافة ًاإلسبلميةً ,كالتي ًتسيـ ًفي ً
و
اعد ًلمشعب ًالفمسطينيً
ًبناء
كالبشريةًفيًأنحاءًالمعمكرة.
رسالة الكلية:
ًجيؿ و
اسعةًكا ً
ًكتقنيةًك و
و
و
و
و
عداد و
تكفيرًتعميـ و
ًجديدًمفًالتقنييفً
ًأكاديمية
ًفيًتخصصات
ًعاؿًتقنيًنكعي
بةًعمىًممارسةًمينياًبكؿًدقةًك و
و
أمانةً
كاألكاديمييفًكالباحثيفًكتغذيةًالمجتمعًبالقكلًالبشريةًالمؤىمةًالمدر
كا و
تقاف ًكالتي ًلدييا ًالقدرة ًعمى ًالقياـ ًبدكرىا ًالحضارم ًكالتطكيرم ًالمنشكد ًً ,كالمساىمة ًفي ًبناء ًالكطفً
كخدمةًاإلنسانيةًً,كتنميةًقدراتًالمجتمعًالمحميًً,كتعزيزًركحًاالنتماءًالكطنيًكاإلسبلميًً,كتكثيؽً
الركابطًمعًالمؤسساتًالتعميميةًالتقنيةًكاألكاديميةًالفمسطينيةًكالعربيةًكالعالمية ً .
(مكقعًالكميةًالجامعيةًلمعمكـًكالتكنكلكجياً–ًخانيكنسًً,تاريخًالزيارةًً .)2014/10/14,
 .3الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية-غزة :
ًإنو ًبمغ ًعددً
الكمية ًالجامعية ًلمعمكـ ًالتطبيقية ًتيعتبر ًمف ًأكبر ًالكميات ًالتقنية ًفي ًفمسطيف ً,حيث ٌ

تحتًمسمىً
طبلبياً(ً )ً 7900طالبًكطالبةً ,أينشئتًبقرارًمفًك ازرة ًالتعميـًالعاليًفيًعاـً(,(1998
ٌ

(كمية ًمجتمع ًالعمكـ ًالمينية ًكالتطبيقي) ًً ,ككاف ًاليدؼ ًالرئيسي ًلمكمية ًىك ًتكفير ًخدمة ًالتعميـ ًالتقنيً
كالميني ًلممجتمع ًالفمسطيني ًخبلؿ ً(ستةًكثبلثيفً) ًاختصاصان ًفي ًكافة ًالمجاالت ً,كذلؾ ًلممساىمة ًفيً
كلماًكانتًالكميةًعندئذًىيًالمؤسسةًاألكاديميةً
إتاحةًتخص
ٌ
صاتًجديدةً,كممحةًلحاجاتًسكؽًالعمؿً ٌ ,
ي
ـًالتعميـًالتطبيقيًفقدًقررتًالتأكيدًعمىًأىميتوًً,فقدًبادرتًبفتحًتخصصاتً
ةًتقد
الكحيدةًفيًقطاعًغز ٌ
ٌ

جديدة ًً ,ك ًتطكرت ًالنشأة ًلتصبح ًعاـ ً(ً )ً 2007مف ًكمية ًتمنح ًشيادة ًالدبمكـ ًالمتكسط ًً ,إلى ً(كميةً

تخصصات ًفي ًمختمؼ ًالمجاالت ً,كقد ًكفٌرت ًالكميةً
جامعية ً) ًتمنح ًدرجتي ًالبكالكريكس ًلنحك ً(ٌ ً )7
الجامعيةًليـًبرنامجان ًممي انزً,كأعضاءًىيئةًتدريسًمككنةًمفًحممةًشياداتًالدكتكراهًكالماجستيرً,كذلؾً
لتمبية ًمتطمبات ًالعمؿًفي ًبيئةًالكمية ًمف ًالنكاحي ًاإلدارية ًكالماليةًكالفنية ًً ,كما ًكفٌرت ًالكمية ًالجامعيةً
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كاد انرًإداريانًمؤىبلنًفيًمختمؼًالكحداتًً,ليسعىًجميعيـًلتقديـًأفضؿًالخدماتًلمجتمعًالكميةًمفًطبلبً
كأكلياءًأمكرىـًكىيئةًتدريسية .
ىذاًكقدًمرًعمىًإنشاءًالكميةًالجامعيةًﺇثناًعشرًعامان ًكاصمتًفيياًرفدًالسكؽًالمحمٌيًبنخبةًمفً
الخريجيف ًالذيف ًاحتمكا ًمراكز ًميمة ًفي ًالمؤسسات ًالمحمية ًكاإلقميمية ًفي ًالقطاع ًالحككمي ًكاألىمي ًً,
باإلضافةًإلىًمكاصمةًعددًمفًأبنائياًتعميميـًاألكاديميًلمحصكؿًعمىًشيادةًالبكالكريكسًكالماجستير ,
كقدًبمغًعددًالخريجيفًأربعةًعشرًألؼًخريجًكخريجةً .
كفي ًعاـ ً(ً )2009ﺇستحدثت ًالكمية ًبرامج ًالتطكير ًحسب ًالخطٌة ًالمرسكمة ًفي ًتحسيف ًمخرجاتً
يزًمبلءمتياًكفقانًالحتياجاتًالمجتمعًالمحميًكاإلقميميًفأنشأتًالكميةًالجامعيةًمركزً
جكدةًالتعميـًً,كتعز
ى
لخدمةًالمجتمعًاشتمؿًالمركزًعمىًعدةًمرافؽًميمةًخبلؿًتنفيذىاًبرامجًالتأىيؿًكالتدريبًكمركزًالتعميـً

ككحدةًالعمؿًعفًبعدً,ككحدةًالرسكـًالمتحركةًً,كحاضناتً
المستمرًً,كعيادةًاضطراباتًالتخاطبً ,
ي

األعماؿ ًكالمشاريع ًالصغيرة ً ,كاستمرار ًلبرنامج ًالتطكر ًفي ًالكمية ًأكجدت ًالضركرة ًلتحسيف ًالظركؼً
المكجستية ًلطبلب ًالجنكب ًكذلؾ ًخبلؿ ًافتتاح ًفرع ًالكمية ًالجامعية ًلمعمكـ ًالتطبيقية ًفي ًخانيكنسً
عاـ ) ً (2009كالزاؿًالعمؿًعمىًتطكيرًبرامجًالدبمكـًكالبكالكريكسًتعزي انزًلبلختصاصاتًكالبرامجًكفؽً
ؽًكتمبيًاحتياجاتًالمجتمعًالمحمٌيًكاإلقميمي .
المعاييرًكالمتطمباتًالعالميةًالتيًتحقٌ
ٌ

(مكقعًالكميةًالجامعيةًلمعم ًكـًالتطبيقيةً–ًغزةًً,تاريخًالزيارةًً .)2014/10/14ً,
ً
ً
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
لًً
أوً

ً=ًتمييدً .

ثانيًاً

ً=ًالدراساتًالتيًتناولتًالتمكينًً.

ثالثًاً

ً=ًالدراساتًالتيًتناولتًالتميزًالمؤسسي.

رابعًاًً

ً=ًالدراساتًالتيًتناولتًالعالقةًبينًالتمكينًوالتميزًالمؤسسي.

خامساًً ً=ًالتعقيبًعمىًالدراساتًالسابقةً.
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أولً :تمييد-:
فيًىذاًالفصلًسيتمًﺇستعراضًعددًمنًالدراساتًالسابقةًالتيًتناولتًموضوعًالتمكينًاإلداريً
والتميزًالمؤسسي ً ىذاًوسيقومًالباحثًباستعراضًومناقشةًالنتائجًواألدواتًوأحجامًالعيناتًوالمعالجاتً
اإلحصائية ًالتي ًﺇستخدمتيا ًالدراسات ًالسابقة ًوذلك ًلالستفادة ًمنيا ًفي ًتحديد ًالمنيجية ًوالخطوات ًالتيً
سيتم ًإتباعيا ًفي ًإجراء ًىذا ًالبحث ًً ,وتم ًتقسيم ًالدراسات ًالسابقة ًإلى ًالدراسات ًالفمسطينية ًالعربيةً
ودراساتًأجنبيةًً .

ثانياً  :الدراسات التي تناولت التمكين.
أ-الدراسات المحمية والعربية التي تناولت التمكين .
-1دراسة السعودي ( )3112بعنوان :
"أثر تمكين فرق العمل في تعزيز أدائيا بالمستشفيات األردنية دراسة حالة :مستشفى األسراء".
ىدفت الدراسة الى -:
معرفةًدورًتمكينًفرقًالعملًفيًتعزيزًأدائياًفيًالمستشفياتًاألردنيةً,دراسةًحالةً=ًمستشفىً
األسراءً,وطبقتًالدراسةًعمىً(ً)<9عضواًفيً(ً)9:فريقاًفيًمستشفىًاألسراءًً,ولتحقيقًالغرضًمنً
ىذهًالدراسةًطورتًإستبانةًمكونةًمنً(ً)69فقرةًمنياً(;ً)9فقرةًتقيسًتمكينًفرقًالعملًً,و(;ً)9فقرةً
تقيسًأداءًفرقًالعملً,وتمًالتحققًمنًدللتًصدقًاإلستبانةًوثباتياً
وتوصمت الدراسة الى نتائج منيا -:
أن ًمستوى ًتمكين ًفرق ًالعمل ًفي ًمستشفى ًاألس ارء ًمرتفع ً,وأن ًمستوى ًأداء ًفرق ًالعمل ًفيً
مستشفىًاألسراءًمرتفعً,كماًبينتًالنتائجًكذلكًوجودًأثرًذيًدللةًاحصائيةًلتمكينًفرقًالعملً(النفوذً
ًً ,والستقالليةًًً ,واألثرً) ًفيًأداء ًفرقًالعمل ًبمستشفى ًاألسراء ًوفي ًضوء ًىذه ًالنتائج ًقدمت ًالدراسةً
مجموعةًمن ًالتوصياتًمنًأىمياًضرًورةًالعتماد ًعمى ًفمسفة ًفرق ًالعمل ًفيًأداءًكافةًاألعمال ًفيً
المستشفياتًاألردنيةًً .
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-3دراسة الطعاني ( )3112بعنوان:

"التمكين الداري وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الدمام بالمممكة
العربية السعودية ".
ىدفت الدراسة الى -:
تعريف ًالتمكين ًالداري ًوعالقتو ًبالرضا ًالوظيفي ًلدى ًمديري ًالمدارس ًالحكومية ًفي ًمحافظةً
ً
الدمامًبالمممكةًالعربيةًالسعوديةً.تكونًمجتمعًالدراسةًمنً(ً)683مدي ًاًرًومديرةًمنًالعاممينًفيًمدارسً
محافظة ًالدمام ًمن ًالعام ًالدراسي ً<ً 9393-933وتم ًتطوير ًأداة ًلقياس ًالتمكين ًالداري ًتكونت ًمنً
(ً)63فقرةًوتطويرًأداةًأخرىًلقياسًالرضاًالوظيفيًتكونتًمنً(ً)63فقرةًأيضاً.
وتوصمت الدراسة الى نتائج منيا -:
أنًمستوىًالتمكينًالداريًجاءًبدرجةًمرتفعةً,وأنًمستوىًالرضاًالوظيفيًجاءًبدرجةًمتوسطةً
,كماًتبينًوجودًفروقًذاتًدللةًﺇحصائيةًفيًمستوىًتمكينًالداريًومستوىًالرضاًالوظيفيًتعزىًالىً
متغيرًالنوعًالجتماعيًولصالحًالناثً,فيًحينًلمًتظيرًالنتائجًوجودًفروقًذاتًدللةًاحصائيةًتعزيً
الىًمتغيري ًالمؤىل ًالعممي ًوالخبرةًً .كماًأظيرتًالنتائجًوجود ًعالقة ًارتباطيةًموجبة ًقويةًبين ًدرجةً
التمكينًالداريًودرجةًالرضاًالوظيفيً.
وفيًضوءًنتائجًالدراسةًتوصلًالباحثانًإلىًعددًمنًالتوصياتًمنًأبرزىاًأنًيكونًالرضاً
الوظيفيًمنًبينًالموضوعاتًالرئيسةًالتيًتحظىًباىتمامًوأولوياتًو ازرةًالتربيةًوالتعميمًواعطائيمًمزيدً
منًالحوافزًالماديةًوالمعنويةًً .

 -2دراسة (القحطاني  )3113،بعنوان :

"التمكين ودوره في تحقيق الميزة التنافسية "

دراسة عمى المعاىد المتوسطة في المممكة العربية السعودية .
ىدفت الدراسة الى :
معرفةًدورًالتمكينًفيًتحقيقًالميزةًالتنافسيةًلدىًالعاممينًفيًالمعاىدًالمتوسطةًفيًالمممكةً
العربيةًالسعوديةًحيثًشممتًالعينةًًً663موظفاًوتمًتوزيعًإستبانةًوتمًﺇستردادًًً699استبانةًبنسبةً
ً .ً%<:.9:
ً
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وتوصمت الدراسة الى نتائج منيا :
أنًلتمكينًالموظفينًدورﴽًكبيرﴽًفيًتحقيقًالميزةًالتنافسيةًلدىًالعاممينًفيًىذهًالمعاىدً,كذلكً
استعمالًنطاقًالحوافزًلوًالدورًالفعالًفيًتحقيقًالميزةًالتنافسيةًً .

 -4دراسة العطار ( ، )3113بعنوان :

" مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك عمى إبداع العاممين .
ىدفت الدراسة إلى :
التعرفًعمىًمستوىً"ًالتمكينًاإلداريً"ًوعمىًمستوىً"ًاإلبداعًاإلداريً"ًلدىًالعاممينًفيًكلًمنًً
الجامعةًاإلسالميةًوجامعةًاألزىرًفيًقطاعًغزةًً ً.
ويتكونًمجتمعًالدراسةًمنًفئةًالموظفينًأصحابًالمناصبًاإلشرافيةًلكلًمنًالجامعةًاإلسالميةً
وجامعةًاألزىرًبغزةًً,حيثًبمغًإجماليًعددىمًفيًالجامعةًاإلسالميةً(<ً)99شخصًاًًً,بينماًبمغًعددىمً
فيًجامعةًاألزىرً(ً)<:شخصًاًًً,وبذلكًبمغًالعددًاإلجماليًألفرادًمجتمعًالدراسةً(ً)999شخصاًً,وقدً
ﺇستخدمًالباحثًأسموبًالحصرًالشاملًحيثًتمًتوزيعًً999إستبانةًوبمغتًنسبةًالستردادًً ً.ً%:8
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
أن ًأفراد ًالعينة ًيوافقون ًعمى ًتوفر ًالتمكين ًاإلداري ًوأبعاده ًمحل ًالدراسة ًبنسب ًمتفاوتة ًفيً
الجامعتينًًً,واتضحًأنًدرجةًموافقةًموظفيًالجامعةًاإلسالميةًأكبرًمنًدرجةًموافقةًموظفيًجامعةً
األزىر ًحيث ًبمغت ًدرجة ًالموافقة ًعمى ًمحور" ًالتمكين ًاإلداري ًلدى ًموظفي ًالجامعة ًاإلسالميةً
ً,%:;.77بينماًبمغتًلدىًموظفيًجامعةًاألزىرًً .ً%9;.89
كما ًوافق ًأفراد ًالعينة ًعمى ًتوفر ًاإلبداع ًاإلداري ًبجميع ًأبعاده ً(عن ًالمشكالت ًًً ,والمرونة ًً,
ًواألصالة ًًً,والطالقةًالفكريةًً ً,وتركيزًالنتباهًًً,والقدرةًعمىًالتحميلًوالربطً)ًفيًكالًالجامعتينًبنسبً
متفاوتة ًً ,وأظيرت ًالدراسة ًأن ًدرجة ًموافقة ًموظفي ًالجامعة ًاإلسالمية ًأكبر ًمن ًدرجة ًموافقة ًموظفيً
جامعةًاألزىرًحيثًبمغتًدرجةًالموافقةًعمىًمحورً"اإلبداعًاإلداري"ًلدىًموظفيًالجامعةًاإلسالميةًًً
;ً,ً%;9.:بينماًموظفيًجامعةًاألزىرًً ً.ً%:;.;:
و ًأوصتًالدراسةًلكمتاًالجامعتينًبالعملًالجادًعمىًنشرًثقافةًالتمكينًاإلداريًمنًًخاللًتعزيزً
أبعادهًوالقيمًالتيًتحثًعميوًً .
ً
ً
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 -5دراسة( الطعامنة  )3111،بعنوان :

"دور تمكين العاممين في تحقيق الميزة التنافسية " دراسة عمى الجامعات الخاصة األردنية .
ىدفت ىذه الدراسة الى -:
معرفةًدورًالتمكينًلدىًالعاممينًفيًالجامعاتًالخاصةًاألردنيةًلموصولًإلىًالميزةًالتنافسيةًحيثً
أجريت ًالدراسة ًعمى ًعينةًمكونة ًمن ًً 969موظفا ًً ,تم ًﺇستعمال ًالستبانة ًلجمع ًالبيانات ًوتم ًاستردادً
ً999استبانةًبنسبةًً .ً%<3.<7
وتوصمت الدراسة الى نتائج منيا -:
أن ًالتمكين ًيمعب ًدورﴽ ًكبيرﴽ ًلدى ًالعاممين ًفي ًتحقيق ًالستقرار ًالوظيفي ًلموصول ًالى ًالميزةً
التنافسية ًفي ًالجامعات ًالخاصةً ,وأن ًأداء ًالموظفين ًتحسن ًبشكل ًكبير ًجدﴽ ًعند ًتحقيق ًالتمكين ًلدىً
الموظفينًوأصبحتًالميزةًالتنافسيةًالشغلًالشاغلًلدىًالعاممينًلموصولًإلىًتقديمًأفضلًالخدماتً.
 -6دراسة (نسمان )3111 ،بعنوان ً :

" التمكين اإلداري وعالقتو بإبداع العاممين اإلداريين في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى -:
تسميطًالضوءًعمىًمفيومًالتمكينًاإلداريًوأىميتوًكأسموبًإداريًحديثًيسيمًفيًتحقيقًالفاعميةً
اإلدارية ًوالكشف ًعن ًدرجة ًالتمكين ًاإلداري ًفي ًالجامعات ًالفمسطينية ًبقطاع ًغزةً ,كما ًوىدفت ًإلىً
التعرفًعمىًعالقةًالتمكينًاإلداريًبإبداعًالعاممينًفيًالجامعاتًالفمسطينيةًبقطاعًغزةً.تكونًمجتمعً
الدراسةًمنًاإلداريينًالعاممينًفيًكلًمن=ً(جامعةًاألزىرً,الجامعةًاإلسالميةً,جامعةًاألقصى)ًويبمغً
عددىمً(ً)<97إداريً,وصممًالباحثًاستبانةًمكونةًمنًمحورينًأساسيينًإحداىماًيقيسًدرجةًالتمكينً
واآلخرًلقياسًدرجةًاإلبداعً,وقامًالباحثًباستخدامًالطريقةًالعشوائيةًالبسيطةً,وتمًتوزيعًعددً(ً)989
استبانةًوتمًاستردادً(;ً)99بنسبةً(.)%;9.8
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 -9التمكين اإلداري متوفرة في الجامعات الفمسطينية قيد الدارسةً .
 -9توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التمكين بأبعاد ً(التدريبً ,و التصال وتدفق المعمومات, ,فرق
العملً,و الحوافزً,و تفويض السمطة) وابداع العاممين في الجامعات الفمسطينية.
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 -6وجود فروق ذات دللة إحصائية حول التمكين وعالقتو بإبداع العاممين في ﺇستجابة أفرادًالعينة تعزى
أفرد العينة الذين ًمن الجامعة
إلى الجنس لصالح الذكور وفروق تعزى لمتغير الجامعة لصالح ًا
اإلسالمية.
أفرد العينة حول التمكين وعالقتو باإلبداع ًاإلداري
 -7وجود فروق ذات دللة إحصائية في استجابات ًا
أفرد العينة الذين أعمارىم تتراوح بين ً)ً (50 -41سنةًبينما ل توجد
تعزى لمتغير العمر لصالح ًا
فروق ذات دللة تعزى لمتغير المستوى التعميمي ووجدت فروق تعزى لمتغير سنوات ًالخبرة ًمنً
(ً)15-10سنةً.
التوصيات:
 -1تعزيز مجالت اإلبداع لمعاممين وتشجيعيم عمى تحمل نتائج أعماليم واتاحة الفرصة لمعاممينً
باستخدام طرق جديدة في العمل من خالل منحيم الثقة والصالحيات الالزمة ومكافأةًالمبدعين منيمً .
 -3زيادة الىتمام بمجالت التمكين في الجامعات الفمسطينية من خالل البرامج التدريبية وتشجيعً
العاممين عمى المشاركة من خالل فرق العمل ,وكذلك دقة وسرعة وصول المعمومات التي يحتاجياً
العاممين ,وزيادة الىتمام بالحوافز وتبني العدالة والموضوعية في نظام الترقيات وضمان مشاركةً
العاممين في اتخاذ الق اررات ,وذلك من اجل تعزيز اإلبداع لمعاممينً .

 -7دراسة (الخشالي )3111 ،بعنوان :

"اثر التمكين اإلداري في تعزيز خاصية الثقة بين العاممين "دراسة ميدانية في شركات الصناعات
الكيربائية واليندسية األردنية" .
ىدفت الدراسة إلي-:
التعرفًإليًمدىًتأثيرًتمكينًالعاممينًفيًتعزيزًالثقةًفيماًبينيمًوأجريتًىذهًالدراسةًعمىًعينةً
عشوائيةًبسيطةًمكونةًمنً(ً)979عامالًفيًشركاتًالصناعاتًالكيربائيةًواليندسيةًاألردنيةًً.اعتمدتً
الدراسةًأربعةًأبعادًلتمكينًالعاممينًوىيً=ًالمعنىًً,والقدرةًًً,والتوجيوًالذاتيًً,والتأثيرً.كماًتمًتحديدً
أربعة ًأبعاد ًمكونة ًلمثقة ًبين ًالعاممين ًوىي ً= ًالستعداد ًلمثقةً ,الجدارة ًبالثقةً ,السموك ًالتعمم ًً ,وأسموبً
الرقابة ًعن ًقربً .ولغرض ًالتحميل ًاإلحصائي ًوﺇختيار ًفرضيات ًالدراسة ًفقد ًتم ًﺇستخدام ًمجموعة ًمنً
األساليبًاإلحصائيةًوأىمياًمعاملًالنحدارً.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
أشارتًنتائجًالدراسةًإلىًوجودًتأثيرًمعنويًلتمكينًالعاممينًلتعزيزًالثقةًبينيمً ً.
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 -8دراسة (المبيضين  )3111،بعنوان :

"أثر التمكين الداري في السموك البداعي لدى العاممين في البنوك التجارية األردنية".

ىدفت الدراسة الى -:
تحديدًمستوى ًالتمكين ًالداريًوالسموكًالبداعيًلدىًالعاممينًفيًالبنوك ًالتجاريةًاألردنية ً.كماً
ىدفت ًإلى ًاختبار ًتأثير ًأبعاد ًالتمكين ًالداري ًفي ًالسموك ًالبداعي ً.تكون ًمجتمع ًالدراسة ًمن ًجميعً
العاممينًفيًالبنوكًالتجاريةًاألردنيةً,وتمًاختيارًعينةًعشوائيةًطبقيةًتناسبيةًوبنسبةً(ً)%6منًمجتمعً
الدراسةً,حيثًبمغًعددًأفرادًالعينةً(ً)6<9موظفًاً ًوموظفةً.ولغرضًتحقيقًأىدافًالدراسةًتمًتصميمً
استبانةًخصيصاًليذهًالدراسةًً ً.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 أنًالبنوكًالتجاريةًاألردنيةًتمارسًالتمكينًالداريًبمختمفًمجالتوً,بدرجةًمتوسطةً.كماًأنًىناكً
سموكاًابداعياًلدىًالعاممينًفيًتمكًالبنوكًبدرجةًمتوسطةًً .
 وجودًأثرًذيًدللةًاحصائيةًلمجالتًتمكينًالعاممينً(تفويضًالصالحياتًًً ,والمشاركةًفيًاتخاذً
الق اررات ًً ً ,وتطبيق ًإدارة ًعمل ًالفريق ًًً ,واًيجاد ًالثقافة ًالداعمة ًً ً ,وتدريب ًالعاممين ًوتعميميم ً) ًفيً
السموكًالبداعيًلدىًالعاممينًفيًالبنوكًالتجاريةًالردنيةًً .
 عدمًوجودًأثرًذيًدللةًاحصائيةًلمجالًتمكينًالعاممينً(اثراءًالعملً)ًفيًالسموكًالبداعيًلدىً
العاممين ًفي ًالبنوك ًالتجارية ًالردنية ً,وكذلك ًعدم ًوجود ًفروق ًذات ًدللة ًاحصائية ًألثر ًالتمكينً
الداري ًفي ًالسموك ًالبداعي ًلدى ًالعاممين ًفي ًالبنوك ًالتجارية ًاألردنية ًتعزى ًالى ًالمتغيراتً
الديموغرافيةً(الجنسًًً ,والعمرًًً ,والمؤىلًالعمميًًً ,والخبرةًالوظيفيةًًً ,والمستوىًالوظيفيً)ً.وأوصتً
الدراسةًبضرورةًﺇىتمامًالبنوكًبالعملًبروحًالفريقًوالدارةًالتشاركيةًً .
 وكذلكًأوصتًبضرورةًتطبيقًمبدأًالتمكينًفيًادارةًالمواردًالبشريةًفيًالبنوكًالتجاريةًاألردنيةً.
ً
ً
ً
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 -9دراسة (النوفل )3111 ،بعنوان:

"استراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق األىداف الستراتيجية في البنوك التجارية في دولة

الكويت ".
ىدفت الدراسة إلى-:
الكشفف عفن أثفر ﺇسفتراتيجية تمكفين المفوارد البشفرية بمتغي ارتفو المشفاركة بالمعمومفات ,والحريفة
والسفتقاللية وففرق العمفل المفدارة ذاتيفًاً ,والقفوة التنظيميفة .ففيًتحقيفق أىفداف البنفوك التجاريفة الكويتيفة
الستراتيجية المتمثمة بف :البتكار ,واإلنتاجية ً,والمسؤولية الجتماعية.
لتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم استبانة شممت )  ( 35فقرة لجمع المعمومات األولية من ًعينة
فردا من موظفي اإلدارة الوسطى في البنوك التجارية بدولة ًالكويت .وفي
الدراسة المكونة من ) ً ( 273

ضوء ذلك جرى جمع وتحميل البيانات وﺇختيار الفرضيات باستخدام الرزمةًالحصائيةًلمعمومًالجتماعيةً

ً .SPSSوتم ًﺇستخدام ًالعديد ًمن ًاألساليب ًالحصائية ًمنيا المتوسط الحسابي والنحراف المعياري
والنحدار البسيطًوبعد إجراء عممية التحميل لبيانات الدراسة وفرضياتياً .
توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أىميا:
كلً من :المشاركة بالمعمومات والحرية والستقاللية والقوة التنظيمية في ًالبنوك
 أن مستوى أىمية ً
التجارية الكويتية متوسطة.
 مستوى أىمية فرق العمل المدارة ذاتيًاً في البنوك التجارية الكويتية كان مرتفعا بشكل عام.
 أن مستوى األىداف الستراتيجية المتمثمة ب  :البتكار ,واإلنتاجية  ,والمسؤولية الجتماعية ًفي
البنوك التجارية الكويتية متوسطًا.
وجود أثر ذي دللة معنوية لستراتيجية تمكين الموارد البشرية المتمثمة بالمشاركة ًالمعمومات ,والحرية
والستقاللية  ,وفرق العمل المدارة ذاتيًاً ,والقوة التنظيمية في تحقيق ًاألىداف ًالستراتيجية ًفي ًالبنوكً
التجاريةًفيًدولةًالكويتً.
وقد أوصت الدراسة بما يمي:


توسيع المشاركة في اتخاذ الق اررات من خالل إعادة النظر في وصف وظائف البنوك ًالمبحوثة
وزيادة قنوات التصال وتقميل المركزية اإلدارية.

ً
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 -11دراسة الرقب ( )3111بعنوان:

"عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة" .

ىدفت الدراسة إلى-:
التعرف ًإلى ًالعالقة ًبين ًالقيادة ًالتحويمية ًبأبعادىا ًاألربع ً(التأثير ًالمثالي ًًً ,والحفز ًاإلليامي ًً,
ًوالحفز ًالفكري ًًً ,والعتبارات ًالفردية) ًوتمكين ًالعاممين ًفي ًالجامعات ًالفمسطينية ًبقطاع ًغزة ًً ,ﺇستخدمً
الباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميًً,وتمًاختيارًمجتمعًالدراسةًفيًالجامعاتًالفمسطينيةًبقطاعًغزةًحيثً
اعتمد ًالباحث ًعمى ًالستبانة ًكأداة ًرئيسية ًلجمع ًالبيانات ًً ,وتم ًتوزيع ًعدد ً(ً )993إستبانة ًعمىً
األكاديميينًبرتبةًإداريةًواإلداريينًفيًالجامعاتًالفمسطينيةًوتمًاستردادً()89:استبانةًبنسبةً<.%;85
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 توفرًعناصرًالتمكينًفيًالجامعاتًالفمسطينيةًحيثًتوفرتًبعضًالعناصرًبدرجةًكبيرةًوأخرىً
بدرجةًمتوسطةًً,وأنًسموكياتً(التأثيرًالمثاليًًً,والحفزًاإللياميًًً,والحفزًالفكريًًً,والعتباراتً
ً
الفرديةً)ًمتوفرةًفيًالجامعاتًالفمسطينيةًقيدًالدراسةًً .
ً
 وأشارتًالدراسةًإلىًأنوًتوجدًعالقةًإيجابيوًبينًالقيادةًالتحويميةًبأبعادىاً(ًالتأثيرًالمثاليًًً,والحفزً
اإللياميًًً,والحفزًالفكريًًً,والعتباراتًالفرديةً)ًوتمكينًالعاممينًفيًالجامعاتًالفمسطينيةًفيً
قطاعًغزةً .
 وكشفتًالدراسةًعنًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًحولًعالقةًالقيادةًالتحويميةًلتمكينًالعاممينً
فيًالجامعاتًالفمسطينيةًتعزىًلمتغيرً(طبيعةًالعملًًً,والجنسًً,وأسمًالجامعةًً ً,وسنواتًالخدمة)ً ً
وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات كان من أىميا -:
زيادةًالىتمامًبحاجاتًالعاممينًالشخصيةًوالعمميةًوتشجيعًالمديرينًعمىًالقيامًبممارسةًعممياتً
التفويض ًوالتمكينًً ,والعمل ًعمىًخمقًمناخ ًتنافسي ًبينيمًً ,كماًأوصت ًالدراسة ًبضرورة ًتعزيز ًثقافةً
تشجيع ًالعاممين ًعمى ًتقديم ًاألفكار ًوزيادة ًالدورات ًالتدريبية ًفي ًالجامعات ًالفمسطينية ًالخاصة ًبالقائدً
التحويميًً,والىتمامًبسموكياتًوعناصرًالقيادةًالتحويميةًلزيادةًتمكينًالعاممينً.
 -11دراسة عريقات ( )3111بعنوانً :

"دور التمكين في إدارة األزمات في منظمات األعمال ".
ىدفت الدراسة إلى-:
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التعريفًبمفيومًتمكينًالعاممينًً,ومعرفةًمتطمباتوًوكيفيةًتحقيقوًً,معًبيانًدورًالتمكينًفيًإدارةً
األزماتًالتيًتتعرضًلياًالمنظمةًً.
وىدفتًأيضاًإلىًبيانًالفرقًماًبينًالمنظمةًالتيًتطبقًالتمكينًوالمنظمةًالتيًلًتؤمنًبوًفيًإدارةًكلً
منيماًلالزماتًً,ولتحقيقًأىدافًالدراسةًاستخدمًالباحثًالمنيجًالوصفيًوالتحميميًوذلكًباستخدامًأداةً
الستبانةًلجمعًالبياناتًوتطبيقياًعمىًالبنوكًوالشركاتًالماليةًالعاممةًفيًاألردنًكمجتمعًدراسةًحيثً
تم ًﺇ ستخدام ًكل ًمن ًبنك ًاإلسكان ًلمتجارة ًوالتمويل ًً ,والبنك ًالتجاري ًاألردني ًً ,وشركة ًالسنابل ًالدوليةً
كعينةًلمدراسةًً ً.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
أنًتبنيًالمنظمةًلعمميةًتمكينًالعاممينًلديياًمنًخاللً ًزرعًالثقةًفيًنفوسيمًبأىميةًماًيقومونًبوً
منًأعمالًً,ومشاورتيمًواخذًرأييمًً,والستماعًلوجياتًنظرىمً,باإلضافةًإليًبرامجًتدريبيةًتيدفًإلىً
رفع ًمستوي ًتفكيرىم ًليصبح ًإبداعًاً ًخالقًاً ًً ,إلى ًجانب ًوجود ًىيكل ًتنظيمي ًمرن ًيسمح ًبنقل ًوتفويضً
المسؤولياتًً,وأنًالموظفًالممكنًمؤىلًلتوقعًالمشاكلًواألزماتًوالتصديًلياًً .
ً
السمطاتًو
وأوصت الدراسة عمي-:
أنو ًعمى ًالمنظمات ًالنظر ًإلى ًالموظفين ًكراس ًمال ًبشري ًوليس ًمجرد ًتكمفة ًرواتب ًواجازات ًً,
نةًوغيرًالمستغمة ًيجبًعمى ًالمنظمةًأنًتشجعوًوتدعموًوتمكنوً
وعندًاكتشافًالموظفًذوًالقدرةًالمخز ً
منًخاللًمنحوًالمزيدًمنًالصالحياتً,واشراكوًفيًاتخاذًالق ارراتًمعًالتركيزًعمىًمنحًالحوافز.

 -13دراسة(الصقو،)3111،بعنوان:

"التمكين وعالقتو بالرضي الوظيفي لمعاممين في جياز قوات األمن الخاصة في الرياض"
ىدفت الدراسة إلى-:
ًومستوى ًتمكين ًالعاممين ًبأبعاده ًاألربعة ً(حرية ًالختيارًً ,والفاعمية ًالذاتيةً,
ً
التعرف ًعمى ًدرجة
ًومعنى ًالعملًً,والتأثير)ًفيًقواتًاألمنًالخاصًفيًالرياضًودرجةًالرضيًالوظيفيًلمعاممينً,ومعرفةً
العالقةًبينًمستويًالتمكينًلديًالعاممينًودرجةًالرضيًالوظيفيًلمنسوبيًجيازًقواتًاألمنًالخاصً
ومعرفةًماًإذاًكانًىناكًفروقًجوىريةًذاتًدللةًإحصائيةًفيًأراءًمبحوثينًتعزيًلمتغيراتيمًالشخصيةً
والوظيفيةً,واستخدمًالباحثًالميجًالوصفيًالمدخلًالرتباطيًبصورتوًالكميةًوكانتًالستبانةًأداةًجمعً
البياناتًبتطبيقياًعميًعينةًقوامياًً773ضابطًاًًفيًقواتًاألمنًالخاصةًفيًالرياض.

45

وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 أنًأفرادًعينةًالدراسةًيدركونًالتمكينًبمستويًمرتفعً .
 أنًأفرادًعينةًالدراسةًيشعرونًبالرضيًالوظيفيًبدرجةًعاليةً .
 وجودًعالقةًطرديةًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمستويًتمكينًالعاممينًبأبعادهًاألربعةًودرجةًالرضيً
الوظيفيًلمعاممينً .
 تبينًأنًىناكًفروقا ًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاتجاىاتًأفراد ًالعينةًحولً(معنيًالعمل)ًلصالحًأفرادً
عينةًرتبةًمالزمًأولًونقيبً,وكذلك ًتوجدًفروقًحولً(معنى ًالعملً)ًبينًالحاصمينًعمى ًمؤىالتً
جامعيةًفاقل ًوأفراد ًعينة ًالدراسة ًالحاصمين ًعمي ًدراسات ًعميا ًلصالحًأفراد ًالعينة ًالحاصمينًعمىً
مؤىلًجامعيًفاقلً .
وكانت من أىم التوصيات -:
ًفرص ًاإلبداعً
وج ًوب ًالعمل ًعمي ًإتاحة ًفرصة ًأكبر ًلستفادة ًمن ًقدرات ًالعاممين ًمع ًتحسين ً
وتحسينًمستويًالتمكينً .
 -12دراسة(الجعبري،)3111،بعنوانً :

"واقع تمكين العاممين في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في الضفة الغربية من وجية نظر
اإلداريين "
ىدفت الدراسة إلي-:
معرفة ًواقع ًالتمكين ًلدى ًالعاممين ًاإلداريين ًفي ًالجامعات ًالعامة ًالفمسطينية ًالعاممة ًفي ًالضفةً
الغربية ًً ,من ًزاوية ًالتمكين ًاإلداري ًوالتمكين ًالنفسيً ,وىدفت ًأيضا ًإلى ًالتعرف ًإلى ًمعيقات ًتطبيقً
التمكينًمنًوجيةًنظرًالعاممينًأنفسيم.
وتمتًفيًىذهًالدراسةًالتمكينًاإلداريًبأبعادهًوىي(تفويضًالسمطةً.العمل ًالجماعيً ,الدافعيةً ,التحفيزً,
المشاركةًفيًصنعًالق ارراتًً,وضوحًاليدفً,انسيابًالمعموماتً,التصالتًالفعالةً,العت ارفًوالتقديرً,
التطويرًواإلبداع) ًإضافةًإلىًأبعادًالتمكينًالنفسيًوىي(المعنيً ,و ًالقدرةً ,و ًالستقالليةً ,و ًالتأثير),وقدً
استخدمتًالباحثةًالمنيجًالوصفيًباختيارىاًالستبانةًأداةًلجمعًالبياناتًمنًعينةًعشوائيةًطبقيةًمكونةً
منًً999مبحوثاً .
ً
ً
44

وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 أنًواقعًالتمكينًالكميًلدى ًالعاممينًاإلداريينًفيًالجامعاتًالفمسطينيةًالعامةًجاءًبدرجةًمرتفعةً,
وانًدرجةًالتمكينًالنفسيًكانتًاعميًمنًالتمكينًالداريً .
 وأظيرتًالنتائجًأيضاًأنًىناكًتفاوتاًفيًإجاباتًالمبحوثينًحولًأبعادًالتمكينًاإلداريًبحيثًاحتلً
افعً,وضوح ًاليدفً,تفويض ًالسمطةًً ,و ًالعملًالجماعيًً,وانسيابًالمعموماتًوالمشاركةً
ً
بعدً=الدو
في ًاتخاذ ًالق اررات ًيميو ًالتطوير ًواإلبداع ًثم ًالعتراف ًوالتقدير ًوالتصالت ًالفعالة ً ًوأخي ار ًالحوافزً
عمى ًالترتيبً ,وأكدت ًالدراسة ًأنو ًل ًتوجد ًفروق ًفي ًواقع ًالتمكين ًالكمي ًلمفروق ًلمعاممين ًفيً
الجامعاتًالعامةًالفمسطينيةًتعزىًإلىًمتغيرً(سنواتًالخبرةً,وًاسمًالجامعة)ً .
ً
 وأشارتًالدراسةًإلى ًأن ًأكثرًالمعيقاتًالتيًتعيق ًتطبيقًالتمكينًفيًالجامعاتًالعاممةًفيًالضفةً
الغربية ًوجود ًخوف ًالمدراء ًمن ًفقدان ًالسيطرة ًوالمركزية ًالعالية ًفي ًاتخاذ ًالق اررات ًباإلضافة ًإلىً
ضعفًنظامًالحوافزً .
 -14دراسة(المعاني،)3119،بعنوانً :

"التمكين اإلداري وآثاره في إبداع العاممين في الجامعة األردنية :دراسة ميدانية تحميمية"
ىدفت الدراسة إلى-:
معرفة ًتصورات ًالعاممين ًلمفيوم ًالتمكين ًالداري ًوأثره ًفي ًاإلبداع ًاإلداري ًوكذلك ًلختبار ًالفروقً
تبعا ًلتصوراتيم ًمن ًحيث ًالخصائص ًالديموغرافية ًوالوظيفية ً,وشممت ًالدراسة ًعينو ًمكونة ًمنً
()9<8موظفاً ,واقتصرت ًالدراسة ًعمي ًبعض ًعناصر ًالتمكين ًوىي ً(التفويضًً ,والتدريبًً ,والتصالً
ًوأثر ًىذه ًالمتغيرات ًعمى ًاإلبداع ًاإلداريً,
الفعالً ً ,وفرق ًالعملًً ,وحفز ًالعاممين) ًكمتغير ًمستقل ًً ,
واستخدمًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميمي.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
أنًالعاممينًيشعرونًبمستويًمتوسطًمنًالتمكينًلعدةًأسبابًمنياًعدمًعدالةًوموضوعيةًنظامً
الترقياتً,وضعفًالمشاركةًفيًصنعًالق ارراتً,وتدنيًالرواتبًوعدمًكفايتياًً,وضعفًنظامًالمعموماتً
,وعدمًتبنيًخططًواضحةًلمتدريبً,كماًبينتًالنتائجًأنًالجامعةًتمتزمًبأبعادًالتمكينًاإلداريًالتيًتمً
دراستيا.

44

تفعًمنًاإلبداعًوأنوًيوجدًأثرًدالًإحصائيًلمتمكينًاإلداريًفيً
ً
أظيرتًأنًالعاممينًيشعرونًبمستوىًمر
ً
و
مس ًتوىًاإلبداعًلدىًالعاممينًًً,وأنوًلًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًتصوراتًالعاممينًنحوًمفيومً
التمكينًتعزىًلمخصائصًالديموغرافيةًوالوظيفيةًباستثناءًمتغيريًالعمرًوالنوعًالجتماعيً .
ً

 -15دراسة الرشودي ( )3119بعنوان:

"مقومات التمكين في المنظمات األمنية التعميمية ومدي جاىزيتيا لتطبيقو".
"دراسة مسحية عمي ضباط كمية الممك فيد األمنية وكمية الممك خالد العسكرية"
ىدفت الدراسة إليً -:
التعرف ًإلى ًدرجة ًأىميةًمقومات ًتمكين ًالعاممينًفي ًالكميتين ًقيد ً ًالدراسةً.والتعرفًأيضا ًعمىً
مدى ًجاىزيتياًلتطبيقًالتمكينً.وىدفت ًأيضاًإلى ًمعرفةًماًإذاًكانًىناكًفروقا ًبينًآراءًالمبحوثينًعنً
درجةًأىميةًمقوماتًالتمكينًفيًالكميتينًحسبًمتغيراتيمًالشخصيةًوالوظيفيةًوعنًمدىًجاىزيةًالكميتينً
لتطبيقًالتمكينً .
حيث ًاستخدم ًالباحث ًأسموب ًالحصر ًالشامل ًلمجتمع ًالدراسة ًوالذي ًتكون ًمن ًجميع ًالضباطً
والعاممين ًفي ًكمية ًالممك ًفيد ًاألمنية ًوكمية ًالممك ًخالد ًالعسكرية ًالذين ًيحممون ًرتبة ًمالزم ًفما ًفوقً
وعددىم(;ً)67ضابطًاًً,وقدًبمغتًالستبانةًالمستردةًوالصالحةًلمتحميلً(ً)999إستبانةً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 بينت ًالدراسة ًأن ًأىم ًمقومات ًالتمكين ًمن ًوجية ًنظر ًأفراد ًالدراسة ًتتمثل ًفي ًدعم ًاإلدارة ًالعمياً
وقناعتياًبجدوىًالتمكينً,يميياًتوفيرًالبرامجًالتدريبيةًالمالئمةً,أنًاقلًمقوماتًالتمكينًمنًحيثً
األىميةًفتتمثلًفيًكفايةًالحوافزًالماديةًوالمعنويةً .
 أنًأفرادًالدراسةًموافقونًبدرجةًعاليةًعميًأىميةًالتمكينًفيًالكميتينًتحتًالدراسةً .
 أنًأفرادًالدراسةًمتأكدونًبدرجةًمتوسطةًمنًمديًجاىزيةًالكميتينًقيدًالدراسةًلتطبيقًالتمكينًً .
 وجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاتجاىاتًأفرادًعينةًالدراسةًالعاممينًفيًكميةًالممكًخالدًوأفرادً
عينةًالدراسةًالعاممينًفيًكميةًالممكًفيدًحولًدرجةًوأىميةًمقوماتًتمكينًالعاممينًفيًالكمياتًقيدً
الدراسةًلمصمحةًأفرادًعينةًالدراسةًالعاممينًفيًكميةًالممكًخالد.
ً
ً
ً
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وقد أوصت الدراسة -:
بضرورة ًالىتمام ًبتدعيم ًالمقومات ًالتي ًتزيد ًمن ًتطبيق ًإمكانية ًالتمكين ًفي ًالمنظمات ًالتعميميةً
األمنيةً,وزيادةًالثقةًفيًالمرؤوسينًوفيًقدراتيمًومياراتيمًوتييئةًبيئةًالعملًالمناسبةًبماًيساعدًعمىً
تطبيقًالتمكينً .
 -16دراسة(الشيراني،)3119،بعنوانً :

"دور التمكين في تحقيق امن األنشطة الرياضية "
ىدفت الدراسة إلى-:
التعرف ًإلى ًالمشكالت ًالتي ًتواجو ًأمن ًاألنشطة ًالرياضية ًومدى ًتطبيق ًالتمكين ًفي ًالجياتً
المعنية ًبأمن ًاألنشطة ًالرياضية ً,ودور ًالتمكين ًفي ًتطوير ًأداء ًالعاممين ًفي ًالجيات ًالمعنية ًبأمنً
األنشطة ًالرياضيةً ,والمعوقات ًالتي ًتحول ًدون ًتمكين ًالعاممين ًفي ًالجيات ًالمعنية ًبأمن ًاألنشطةً
الرياضيةً ,والمعوقات ًالتي ًتحول ًدون ًتمكين ًالعاممين ًفي ًالجيات ًالمعنية ًبأمن ًاألنشطة ًالرياضيةً,
والمتطمبات ًالالزمة ًلتمكين ًالعاممين ًفي ًالجيات ًالمعنية ًبأمن ًاألنشطة ًالرياضية ًومدي ًاختالف ًرؤيةً
المبحوثينًلدورًالتمكينًفيًتحقيقًامنًاألنشطةًالرياضيةًباختالفًمتغيراتيمًالشخصيةًوالوظيفية.
وقدًاستخدمًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميًعنًطريقًالمدخلًالمسحيًباستخدامًالستبانةًكاداهًلجمعً
البياناتً,بمجتمع ًدراسة(ً )9:7مفردةًمنًمنسوبيًالجياتًالمعنيةًبأمنًاألنشطةًالرياضيةًمنًالضباطً
والموظفينًالمدنيينًًً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 يتمًتطبيقًالتمكينًفيًالجياتًالمعنيةًبأمنًاألنشطةًالرياضيةًلدرجةًمتوسطةً .
 إن ًالمعوقات ًالميمة ًالتي ًتح ًول ًدون ًتمكين ًالجيات ًالمعنية ًبأمن ًاألنشطة ًالرياضية ًبدرجة ًقويةً
ىي=ًضعف ًنظامًالحوافزًالماديةًوالمعنويةً,وعدم ًالمعرفةًالكافيةًبمفيومًالتمكينًوﺇفتقارًالمنشآتً
الرياضيةًلبعضًتدابيرًالسالمةًوالوقايةً .
وقد أوصت الدراسة -:
بضرورة ًنشر ًثقافة ًالتمكين ًالالزمة ًلتييئة ًالبيئة ًالمناسبة ًلتطوير ًأداء ًالعاممين ًفي ًالجياتً
المعنيةًبأمنًالمنشئاتًالرياضيةً,والحاق ًالعاممينًبدوراتًتدريبيةًمتقدمةًفيًالتمكينً,وﺇختيار ًنموذجً
التمكين ًالمناسب ًلطبيعة ًعمل ًونشاطات ًالمنشئات ًالرياضيةً ,وأوصت ًأيضا ًبضرورة ًتوفير ًالتقنياتً
الحديثةًالالزمةًلتمكينًالعاممينً .
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 -17دراسة (صالح  )3119،بعنوان :

"ممارسة التمكين اإلداري وعالقتو بتجسيد األىداف الستراتيجية لوزارة البيئة األردنية" .
ىدفت الدراسة إلى-:
التعرف ًإلى ً عالقةًممارسةًالتمكينًاإلداريًبتجسيد ًاألىدافًالستراتيجيةًلو ازرة ًالبيئةًاألردنية ًً,
ولتحقيقًأىدافًالدراسةًصيغتًس بعًفرضياتًوطبقتًالدراسةًعمىًعينةًمنًالشركاتًالصناعيةًالكبيرةً
بمغ ًعددىا ً(ً )96شركة ًأما ًالعينة ًفكانت ً(ً )669فردا ًواعتمدت ًالستبانة ًكأداة ًأساسية ًفي ًجمعً
المعموماتًمنًالعينةًوحممتًالنتائجًباستخدامًاألوساطًالمرجحةًوالنحرافاتًالمعياريةًومعاملًالرتباطً
المتعددً(ً)ًRواختبارً(.)t-test
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
أ نوًكمماًزادًممارسةًالتمكينًاإلداريًزادًتجسيدًاألىدافًالستراتيجيةًلو ازرةًالبيئةًعمىًارضًالواقعً
وقد ًقدمت ًالدراسة ًمجموعة ًمن ًالتوصيات ًكان ًأبرزىا ً= ًضرورة ًتبني ًبرامج ًالتدريب ًالبيئي ًواإلداريً
كثقافةًداعمةًلتجسيدًمبدأًالتعميمًمدىًالحياةًوزيادةًالوعيًبالبيئةًوأىميةًالتمكينًفيًالشركاتًالمبحوثةً
ً ,وأصدرت ًتكثيف ًبرامج ًالرقابة ًوالرصد ًالبيئي ًمن ًقبل ًو ازرة ًالبيئة ًعمى ًالشركات ًالمبحوثة ًواعتمادً
تصنيفًليذهًلشركاتًفيًضوءًممارساتياًالبيئيةً.

 -18دراسة(باعثمان،)3118،بعنوان :

"تمكين العاممين كأسموب لمواجية بعض المشكالت التنظيمية في المؤسسات العامة ،دراسة ميدانية
عمي المؤسسة العامة لمخطوط الجوية السعودية"
ىدفت الدراسة إلى-:
التعرفًعمى ًدرجةًتطبيقًالتمكينًفيًالمنظماتًالوطنيةًالعامةًعمى ًاعتبارًأنًالمؤسساتًالعامةً
أكثرًأشكالًالجيازًاإلداريًلدولةًمالئمةًلتطبيقًىذاًاألسموبً,كما ًوىدفتًأيضاًإلىًالتعرفًبأسموبً
التمكين ًلمعاممين ً,وقد ًتم ًتصميمًاستبانة ًلغرض ًالدراسة ًووزعت ًعميًعينة ًحجميا(ً )833موظف ًفيً
جدةً,واعتمدتًالباحثةًعميًالمنيجًالوصفيًالتحميمي.
ً
مدينةً
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
أنًالتمكينًيشجعًالعاممينًعمىًالتفكيرًالبتكاريًلحلًالمشكالتًواتخاذًالق ارراتً,ويحققًاستغاللً
أظيرت ًأنًمرونةًالموائحًوتقميلًالمستوياتًاإلداريةًوالتحسينًالمستمرًفيً
الطاقةًالكامنةًداخلًاألفرادً,و ً
العممياتًتساعدًفيًتطبيقًالتمكينً,كمانًأنًىناكًركائزًأساسيةًتساعدًعميًتطبيقًالتمكينًمثلًفريقً
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العملًوبناءًالوعيًوالقيادةًالمتفتحةً,وبالرغمًمنًوجودًمعوقاتًإلىًأنًالنتائجًخمصتًإلىًوجودًبيئةً
مناسبةًلتطبيقًالتمكينًفيًالمؤسساتًالعامةًالسعوديةً .

 -19دراسة (الجميمي  )3118،بعنوان :

"األنماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من وجية نظر موظفي مجمس الشورى "
ىدفت الدراسة الى-:
التعرفًعمىًمستوياتًالتمكينً,وكذلكًاألنماطًاإلداريةًالسائدةًلدىًالمسئولينًالتنفيذيينًً,وكذلكً
التعرفًعمىًالعالقةًبينًالنمطًاإلداريًالسائدًوالتمكينًاإلداريًً,والتعرفًعمىًأىمًمعوقاتًالتمكينًً,
واختار ًالباحث ًمجتمع ًالدراسة ًمن ًكبار ًالمسئ ًولين ًالتنفيذيين ًفي ًمجمس ًالشورى ًفي ًالمممكة ًالعربيةً
السعوديةًً,وقدًاستخدمًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميًً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
توفرًكلًمنًالنمطًالقياديًالتحويميًً,ونمطًالقائدًالمشاركًً,والستراتيجيًً,وبينتًأيضاًأنً
أفراد ًالعينة ًموافقون ًعمى ًمستويات ًالتمكين ً(سيولة ًتواصل ًالعاممين ًمع ًمدراءىم ًً ,وسيولة ًالوصولً
لمصادرًالمعموماتًً,ودعمًاألفكارًالمتعمقةًبتحسينًاألداءًً,وتوفيرًالفرصًلمموظفينًمنًأجلًتنميةً
مياراتيمًوقدراتيمً)ًً,وتبينًمنًالنتائجًوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاألنماطًالقياديةًاإلداريةً
ًوأن ًأىم ًمعوقات ًالتمكين ًتتمثل ًفي ًمحدودية ًفعالية ًنظم ًالحوافز ًً ,وضعفً
ومستويات ًالتمكين ًً ,
التفويضًً,وعدمًمساىمةًبيئةًالعملًفيًمساعدةًالموظفينًفيًخلًمشاكميمًً,وعدمًمنحًالموظفينًحقً
المشاركةًفيًاتخاذًالق ارراتًً .
وكان من أىم توصيات الدراسة -:
أفرادًمجمسًالشورىً.
 إيضاحًمفيومًالتمكينًلمسئوليًو ً
 تحولًالمسئولينًنحوًممارسةًمرنةًلمصالحياتًواعادةًتوزيعياًعمىًالمستوياتًاإلداريةً.
 تييئة ًبيئة ًالعمل ًبمجمس ًالشورى ًبما ًيدعم ًالتمكين ًً ,من ًخالل ًالتعاون ًوالتنسيق ًبين ًاإلداراتً
واألقسامًوالجماعاتًواألفرادًً,وتبادلًالمعموماتً.
 العمل ًعمى ًزيادة ًالتمكين ًفي ًإدارات ًمجمس ًالشورى ًً ,وذلك ًعن ًطريق ًاألخذ ًبأسموب ًالعملً
الجماعيًكفريقًإلنجازًاألعمالًً,وكذلكًتشجيعًالعاممينًلتقديمًالمبادراتًخارجًالتعميماتًالرسميةً,
واتاحةًحيزًمنًالحريةًلمعاممينًفيًتحديدًاألسموبًالمناسبًإلنجازًاألعمالً.
ً
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 -31دراسة (عبد األمير )3118،بعنوان :

"إستراتيجية التمكين وأثرىا في فاعمية فريق العمل _ دراسة تحميمية في كميات جامعة القادسية" .
ىدفت الدراسة إلى-:
تحديد ًمستوى ًإدراك ًعينة ًالدراسة ًوىم ًرؤساء ًاألقسام ًوالفروع ًاإلستراتيجية ًالتمكين ًالمتبع ًفيً
منظماتيمًوتحديدًمدىًفاعميةًفرقًالعملًفيًالوحداتًالتنظيميةًلعينةًالدراسةًً,وﺇختيار ًالعالقةًواألثرً
بين ًإستراتيجية ًالتمكين ًوفاعمية ًفريق ًالعمل ًفي ًعينة ًالدراسة ًً ,ومن ًثم ًتقديم ًبعض ًالتوصيات ًلعينةً
الدراسةًمنًأجلًإتباعًاألساليبًالتيًتمكنياًفيًدعمًوانجاحًفريقًالعملًفيًمنظماتيمًً.وقدًاستخدمً
الباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميًً ,باستخدامًالستبانةًكأداةًلجمعًالبياناتًً,وبمغتًعينةًالدراسةً(ً)89
مفردةً.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 يوجد ًتوجو ًممحوظ ًمن ًقبل ًاإلدارة ًنحو ًدعم ًثقافة ًالفريق ًوالعمل ًالجماعي ًوالذي ًيعد ًمن ًأىمً
المؤشراتًتجاهًبناءًفريقًالعملً.
 تعتمد ًالمنظمة ًالمبحوثة ًعمى ًقنوات ًﺇتصال ًكفؤة ًتسيل ًتبادل ًالمعمومات ًالعادية ًبين ًمختمفً
المستوياتًاإلداريةًوالتنظيميةً.
 وجودًاثرًذوًدللةًإحصائيةًإلستراتيجيةًالتمكينًفيًفاعميةًفريقًالعملً.
من أىم التوصيات -:
أنوًعمىًقادةًالفريقًفيًالمنظمةًالمبحوثةًأنًيؤمنواًبانًالفكرًاإلداريًالتقميديًلمًيعدًمناسبًاًً
لمواجيةًالتحدياتًالمحيطةًلبيئةًالعملًحيثًظيرتًأيدولوجياتًواستراتيجياتًإداريةًحديثةًمنًضمنياً
التمكين ًً ,وأوصت ًأيضًاً ًبوجوب ًإعطاء ًالفريق ًالحرية ًالكاممة ًبالتصرف ًبالمسائل ًالروتينية ًوغيرً
الروتينيةًالمتعمقةًبأعماليمًدونًالرجوعًالىًاخذًموافقةًاإلدارةًالعمياًويجبًأنًتكونًىذهًالحريةًمرتبةً
بوضوحًبرؤيةًورسالةًوأىدافًالمنظمةًً .

 -31دراسة (اندراوس  )3118،بعنوان :

"درجة ممارسة مفاىيم الثقة والتمكين لدى القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية".
ىدفت الدراسة إلى -:
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الكشف ًعن ًممارسة ًمفاىيم ًالثقة ًوالتمكين ًلدى ًالقيادات ًاألكاديمية ًفي ًالجامعات ًاألردنيةً,
ولتحقيقًذلكًاستخدمًالباحثانًالمنيجًالوصفيًالتحميميًً,وطبقتًالدراسةًعمىًمجتمعًمكونًمنًجميعً
رؤساءًالجامعاتًونوابيمًوعمداءًالكمياتًورؤساءًاألقسامًوعددىمً(;ً ً.ً)79
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 وجود ًدرجة ًتحقيق ًعالية ًلمفيوم ًالثقة ًخاصة ًأن ًالثقة ًىي ًالتي ًتعزز ًتمكين ًاألفراد ًمن ًتحملً
المسؤوليةًوتفويضًالمسؤولياتًليمً.
 معظمًفقراتًمفيومًالتمكينًقدًتحققتًبدرجةًعاليةًً,وانًالمجالًاألكاديميًلمفيومًالتمكينًقدًاحتلً
المرتبةًاألولىًً,ثمًجاءًالمجالًاإلداريًلمفيومًالتمكينًفيًالمرتبةًالثانيةًً,ضمنًممارسةًعاليةًلكلً
منيماً.
 مفيومًالتمكينًفيًالجامعةًاألردنيةًيختمفًاختالفاًجوىرياًعنوًفيًجامعةًاليرموكًلصالحًاألردنيةً.
 توجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًدرجةًالممارسةًالكميةًلمفيومًالتمكينًتعزىًلمتغيرًالموقعًاإلداريً
لصالحًالمستوياتًالعمياً.
 ىناكًعالقةًبينًدرجتيًممارسةًمفيوميًالثقةًوالتمكينًضمنًدرجةًقوةً(متوسطة)ًً,وىذهًالعالقةً
تظيرًأنوًلًتمكينًبدونًثقةً.

ب  -الدراسات األجنبية التي تناولت التمكين .
 -1دراسة ) (Badah ,2012بعنوان:
"Relationship between the knowledge management processes and the administrated
empowerment with the employees of the ministry of higher education and scientific
"research_Jordan.

العالقة بين عمميات ادارة المعرفة والتمكين اإلداري لمعاممين في وزارة التعميم العالي والبحث العممي
في األردن ".
ىدفت الدراسة الى :
التعرف ًعمى ً عمميات ًادارة ًالمعرفة ًوعالقتيا ًمع ًاستراتيجية ًالتمكين ًالداري ًلمعاممين ًفي ًو ازرةً
التعميمًالعاليًوالبحثًالعمميًفيًاألردنًً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
درجةًممارسةًادارةًالمعرفةًكانتًمرتفعةًواستراتيجيةًتمكينًالعاممينًكانتًعاليةًً .
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إضافة ًالى ًذلك ًكان ًىناك ًأثر ًذي ًدللة ًاحصائية ًلمعالقة ًبين ًعممية ًادارة ًالمعرفة ًودرجة ًتمكينً
العاممينً .
كما أوصت الدراسة بـــــ -:
عمل ًدورات ًتدريبية ًوورشات ًعمل ًلمتدريب ًعمى ًعمميات ًادارة ًالمعرفة ًوالعمل ًنشر ًالثقة ًبينً
العاممين ًلتمكينيم ًوتعزيز ًالتواصل ًالداخمي ًلنيم ًيمثمون ًرأس ًالمال ًالبشري ًالذي ًيستند ًعمييم ًنجاحً
الو ازرةًوعممياً .

 -3دراسة( )Fuchs,et..al,2010بعنوان:
" The Psychological Effects of Empowerment Strategies on consumers, Product
Demand" .

"األثر النفسي لستراتيجيات التمكين عمى الطمب لمنتجات المستيمكين "
ىدفت الدراسة إلى-:
فحص ًاألثر ًالسيك ًولوجي ًلستراتيجيات ًالتمكين ًعمى ًالطمب ًلمنتجات ًالمستيمكينً .وقد ًأجريتً
الدراسةًفيًالولياتًالمتحدةًاألمريكيةً.وتكونتًعينةًالدراسةًمنً(ً)997طالبًاًًجامعيًاًًمنًأربعةًفصول.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
إعطاءًالحريةًلممستيمكينًوتمكينيمًيعطييمًقدرةًأكبرًعمىًاختيارًمنتجاتيمًالمفضمةً .

 -2دراسة( )Ismail et..al,2009بعنوان:

"THE Mediating Effect of Empowerment in The Relationship between Transformational
Leadership and Service Quality".

"األثر الوسيط لمتمكين عمى العالقة بين القيادة التحويمية وجودة الخدمة "
ىدفت الدراسة إلى-:
ًاختبار ًاألثر ًالوسيط ًلمتمكين ًعمي ًالعالقة ًبين ًالقيادة ًالتحويمية ًوجودة ًالخدمةً .تكونت ًعينة ًالدراسةً
من(ً)993عمالًيعممونًفيًمدينةًًSarawakبماليزياً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
أنًىناكًدورﴽًإيجابيًاًًفيًتعزيزًالعالقةًبينًالقيادةًالتحويميةًوجودةًالخدمةً .

 -4دراسة( )Emerson,2008بعنوان:
" Why employee empowerment should be more than just a buzz word
" at your cu
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"تمكين الموظفين أكثر من مجرد شعار في التحاد الجمركي".
ىدفت الدراسة إلى -:
التعرفًعمىًاألسبابًالتيًتجعلًتمكينًالعاممينًأكثرًمنًمجردًشعارًسائدًفيًالتحادًالجمركيً,
وىدفت ًإلىًتحقيقًرضيًالموظفينًمنًخاللًعمميةًالتمكينً,وطبقت ًىذهًالدراسةًفيًمنظمةًاوكسفامً
الدوليةًالبريطانيةً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
أن ًيسمح ًلمموظفين ًأن ًيكون ًليم ًرأي ًفي ًالقضايا ًالتي ًيتعين ًعمييم ًالتعامل ًمعياً ,وبالتاليً
يشعرون ًبانًليمًممكية ًفي ًىذه ًالعمميةً ,وتوصمت ًإلى ًضرورةًالسماح ًلمموظفين ًبالوقوف ًعمى ًآرائيمً
ويتطمبًضرورةًتقييمًوسائلًالتصالًبحيثًيقومًالتصالًفيًكالًالتجاىينً,وتوصمت ًإلىًأنوًيجبً
عميًاإلدارةًممارسةًوتشجيعًأسموبًتمكينًالعاممينًمنًخاللًالثقةًوالتواصلًمعًالموظفينً .

 -5دراسة( )Gerbert,et:al,2007بعنوان :
"Empowerment in the context of transformational change : A study of acquisitions and
" privatization in the eastern Europe

"التمكين في سياق التغيير التحويمي :دراسة لعمميات الستحواذ والخصخصة في أوروبا الشرقية".
ىدفت الدراسة إلى-:
التعرف ًأيضًاً ًعمى ًنوعين ًمنً
التعرف ًعمى ًأثر ًتطبيق ًإستراتيجية ًالتمكين ًعمي ًإدارة ًالتغييرً ,و ً
التغيير ًالتحويمي ًالسائد ًفي ًأوروبا ًالشرقية ًوىو ًاستحواذ ًالشركات ًمن ًقبل ًالمستثمرين ًاألجانبً
وخصخصة ًىذه ًالشركاتً ,واعتمد ًالباحث ًعمي ًعينة ًمن ًالشركات ًوقام ًبالحصول ًعمي ًالمعموماتً
بطريقةًالمقابمةًوًاإلستبانة.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
أنًنوعًالتغييرًيعدًعنصرًحاسمًإلدراكًالعاممينًلمتمكينً,ففيًظلًالستحواذًمنًقبلًالمستثمرينً
األجانبًيدركًاألفرادًالتمكينًعميًانوًفرصةًيجبًاغتنامياًأمًفيًظلًتطبيقًالخصخصةًفانًاألفرادً
عادةًماًيدركونًالتمكينًعميًانوًمصدرًلمخطرً,وكذلك ًتوصمتًإلىًانوًلًتوجدًعالقةًخطيةًواضحةً
بينًالتمكينًوبينًإدارةًالتغييرً .

 _6دراسة( )Melhem,2006بعنوان:
" Prerequisites of employee empowerment : The case of Jordanian mobile
"phone companies
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"متطمبات تمكين العاممين :شركات التصال(الخموي)األردنية".
ىدفت الدراسة إلى-:
ًالتعرفًعمى ًمتطمباتًتمكينًالعاممينًفيًشركاتًالياتفًالخمويً(الموبايل)ًاألردنيةًوقدًتكونتً
عينةًالدراسةًمن(ً )9<9موظفًمنًمقدميًالخدماتًالمباشرةً,وقد ًاستخدمًالباحثًأربعةًمنًالمتغيراتً
العديدةًلمتمكينًوىي(الثقةًً,والحوافزً,التصالًوتدفقًالمعموماتًً,والمعرفةًوالميارة)ً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
أن ًمتطمبات ًالتمكين ًوىي ًالمتغيرات ًالمستقمة ًفي ًالدراسة ًليا ًعالقة ًقوية ًومباشرة ًعمى ًالمتغيرً
التابع(التمكين)ًوكذلكًعميًرضاًالعاممينًوأدائيم.

ثالثاً  :الدراسات التي تناولت التميز المؤسسي .
أ -الدراسات المحمية والعربية التي تناولت التميز المؤسسي .
 -1دراسة (العزب  )3112،بعنوان :
"أثر وظائف ادارة الموارد البشرية عمى تحقيق التميز التنظيمي دراسة تطبيقية  :مصمحة الجمارك
السعودية ".
ىدفت الدراسة الى-:
التعرفًعمىًأثرًبعضًوظائفًالمواردًالبشريةًعمىًتحقيقًالتميزًالتنظيميًفيًالجماركًالسعوديةً
ً,ولتحقيقًأىدافًالدراسةًتمًتطويرًاستبانةًلغرضًجمعًالبياناتًً,وتكونًمجتمعًالدراسةًمنً(ً)969
مبحوثاًً,واستخدمتًالرزمةًالحصائيةًلمعمومًالجتماعيةً)ً(spss.16لتحميلًبياناتًالستبانةً ً
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
وجودًأثرًلوظائفًادارةًالمواردًالبشريةًتفسرًماًمقدارهً(ً)%96منًالتباينًفيًالتميزًالتنظيميًً .
كما اوصت الدراسة -:
بضرورة ًالعمل ًعمى ًإيجاد ًثقافة ًتنظيمية ًتعزز ًالستخدام ًاألمثل ًوالفعال ًلوظائف ًادارة ًالمواردً
البشريةًفيًالبيئةًالتنظيميةًً,والرتقاءًبيذهًالوظائفًالىًالمستوياتًالعمياًالمرغوبًفيياًً,منًخاللً
تحقيقًالتوافقًبينًتصميمًوتحميلًالعملًمعًىياكمياًالتنظيميةًً,والعملًعمىًتقديمًالحوافزًالتشجيعيةً
لمعاممينًً,وتطويرًاجراءاتًالعملًبغيةًتحقيقًالتميزًالمؤسسيًً .
ً
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ً

 -3دراسة( أبو طالب  )3112،بعنوان :

" أىم معايير التميز في تحقيق الميزة التنافسية "

دراسة تطبيقية عمى المدارس الثانوية الخاصة في الضفة الغربية .
ىدفت الدراسة الى -:
معرفة ًأىم ًمعايير ًالتميز ًالمستخدمة ًفي ًىذه ًالمدارس ًلتحقيق ًالميزة ًالتنافسية ًوخاصة ًفي ًنتائجً
الثانوية ًالعامة ً,وتم ًﺇستخدام ًالستبانة ًلجمع ًالبيانات ًعمى ًعينة ًمكونة ًمن ً ًً 789موظفا ًتم ًاستردادًً
ً799بنسبةًً .ً%<9
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
التميز ًفي ًﺇ نتقاء ًالمدرسين ًوخاصة ًالدورات ًالعممية ًالتي ًيتمقاىا ًالمدرسين ًلتحسين ًأدائيم ًسنوياً,
المزاياًالتشجيعيةًالتيًيتمقاىاًالمدرسينًحصولًمدارسيمًعمىًالمراتبًالولىًً .

 -2دراسة(حسن عبد المحسن  )3111،بعنوان:

"ممارسة إدارة الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق التميز المؤسسي "دراسة تطبيقية في شركة زين
الكويتية لالتصالت الخموية
ىدفت ىذه الدراسة إلى -:
التعرفًعمى ًأثرًممارسةًإدارةًالمواردًالبشريةًفيًتحقيقًالتميزًالمؤسسيًفيًشركةًزينًالكويتيةً
لالتصالتًالخم ًويةً .
ولتحقيقًأىدافًالدراسةًقامًالباحثًبتصميمًإستبانةًشممت(ً )73فقرةًلجمعًالمعموماتًاألوليةًمنً
عينةًالدراسةًالمكونةًمن(ً )986مفردةً.وفي ًضوءًذلكًجريًجمعًوتحميلًالبياناتًواختيارًالفرضياتً
باستخدام ًالحزمة ًاإلحصائية ًلمعموم ًالجتماعية ًً .spssوتم ًﺇستخدام ًالعديد ًمن ًاألساليب ًاإلحصائيةً
لتحقيقًأىدافًالدراسةً,ومنياًتحميلًالنحدارًالبسيطًوالمتعددً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 وجود ًأ ثر ًلالستقطاب ًوالتعيين ًفي ًتحقيق ًالتميز ًالقيادي ًوالتميز ًبتقديم ًالخدمة ًفي ًشركة ًزينً
الكويتيةً .
 وجودًأثرًلتدريبًوالتطويرًفيًتحقيقًتميزًالقياديًوتميزًلتقديمًالخدمةًفيًشركةًزينًالكويتيةً .
 وجودًأثرًلتقييمًاألداءًفيًتحقيقًالتميزًالقياديًوالتميزًبتقديمًالخدمةًفيًشركةًزينًالكويتيةً .
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 وجودًأثرًلتعويضاتًفيًتحقيقًالتميزًالقياديًوالتميزًلتقديمًالخدمةًفيًشركةًزينًالكويتيةً .
 وجودًأثرًلمصحةًوالسالمةًالمينيةًفيًتحقيقًالتميزًالقياديًوالتميزًبتقديمًالخدمةًفيًشركةًزينً
الكويتيةً .
وقد أوصت الدراسة بما يمي:
 تعزيز ًاىتمام ًشركة ًزين ًالكويتية ًلالتصالت ًالخموية ًأىمية ًكبيرة ًلاليزوً 93398والمتعمق ًبتدريبً
الموظفينً .
 السعي ًمن ًقبل ًاإلدارة ًالعميا ًلشركة ًزين ًالكويتية ًلالتصالت ًالخموية ًباستم ارر ًإلى ًتحقيق ًمركزً
تنافسيًجيدً .

 -4دراسة (متعب وراضي )3111 ،بعنوان:

"الريادية وأثرىا في األداء الجامعي المتميز – دراسة اختيارية آلراء عينة من القيادات الجامعية في
جامعة القادسية"
ىدفت الدراسة إلى -:
التعرف ًعمى ًالريادية ًوأثرىا ًفي ًتحقيق ًاألداء ًالمتميز ًفي ًجامعة ًالقادسية ًوتشخيص ًالمؤىالتً
الرياديةًلدىًالقياداتًالجامعيةًفيًجامعةًالقادسيةًوبيانًامتالكيمًألبعادىاًالخمسةًوتحميلًأداءًالقياداتً
الجامعية ًفي ًجامعة ًالقادسية ًمنظو اًر ًإليو ًمن ًخمسة ًأبعاد ًأساسيةً ,ومدى ًوجود ًتأثير ًوعالقة ًبينً
المؤىالتًالرياديةًواألداءًلمقياداتًالجامعيةً,وتمثمتًعينةًالبحثًبإسادةًعمداءًالكمياتًومعاونوًالعمداءً
لمشئونًالعمميةًواإلداريةًورؤساءًاألقسامًالعمميةًفيًالكمياتًالعائدةًلجامعةًالقادسيةً,ﺇذًتمًتوزيعً(ً)70
استبانة ًعمى ًالسادة ًعمداء ًالكميات ًومعاونو ًالعمداء ًورؤساء ًاألقسامً ً ,تم ًاستعادة ً(ً )61استمارة ًفقطً
صالحةًلمتحميلًوتمثلًنسبةًاستجابةً(ً ً.)87%
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 تمتمك ًأغمب ًالقيادات ًالجامعيةًفي ًجامعة ًالقادسية ًالمؤىالتًالرياديةًالعاليةً,إذًأن ًأغمبيمًيمتمكً
الرغبة ًفي ًالستقاللية ًوالبداعية ًوالبحث ًعن ًالمنافسة ًوالستباقيةً ,ولكنيم ًيميمون ًالى ًتجنبً
المخاطرً ً.
 تتمتعًالقياداتًالجامعيةًالعمياًفيًجامعةًالقادسيةًبمستوىًأداءًمتوسطً,تجسدًفيًتميزىمًبمستوىً
عاليًفيًمجالًالتدريسًوالشرافً,وامتالكيمًلمستوىًمتوسطًفيًبقيةًأبعادًاألداءًالمتميزً.

44

 قبول ًمتوسط ًالقوة ًلفرضية ًالرتباط ًالرئيسةً ,وقد ًكانت ًالعالقة ًاألقوى ًلمريادية ًبالتميز ًفي ًمجالً
المشاركات ًالعممية ًوالنشاطات ًبالدرجة ًاألساسً ,والتميز ًفي ًمجال ًالتأليف ًوالترجمة ًوالبحثً ,ثمً
التميزًفي ًمجالًالتدريسًوالشرافً,ولمًتشر ًالنتائجًإلىًوجودًعالقةًذاتًدللةًﺇحصائيةًلمرياديةً
معًالتميزًفيًمجالًالقياداتًالعمميةً.
 وجود ًتأثي اًر ًلمريادية ًفي ًاألداء ًالمتميز ًلمسادة ًالمبحوثينً ,ولكنو ًتأثي اًر ًضعيفاً ًومحدوداًً .وقد ًكانً
التأثيرًاألقوىًلمرياديةًفيًبعديًالتميزًفيًمجالًالمشاركاتًالعمميةًوالنشاطاتًوالتميزًفيًمجالً
التأليفًوالترجمةًوالبحثً.
 عدمًقدرةًالقياداتًالجامعيةًعمىًتوظيفًاألفكارًالرياديةًالتيًيمتمكونياًفيًتعزيزًأدائيمًالجامعيً .

 -5دراسة (الجعبري )3119 ،بعنوان:

"دور إدارة التميز في تطوير أداء مؤسسات التعميم العالي في الضفة الغربية"
ىدفت الدراسة إلى-:
التعرف ًعمى ًمدى ًفاعمية ًإدارة ًالتميز ًومساىمتيا ًفي ًإحداث ًتطوير ًألداء ًمؤسسات ًالتعميمً
العالي ًفي ًالضفة ًالغربيةً .حيث ًتتمحور ًمشكمة ًالدراسة ًعمى ًﺇستقصاء ًواقع ًتطبيق ًإدارة ًالتميز ًفيً
مؤسسات ًالتعميم ًالعالي ًفي ًالضفة ًالغربية ًومدى ًعالقتيا ًبتطوير ًاألداء ًالمؤسسي ًوذلك ًمن ًخاللً
التعرفًعمىًالتطبيقاتًالفرعيةًلكلًعنصرًمنًعناصرًإدارةًالتميزً.ﺇستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيً
التحميمي ًوتم ً جمع ًالبيانات ًمن ًخالل ًإستبانة ًتم ًتوزيعيا ًعمى ًجميع ًأفراد ًمجتمع ًالدراسة ًالمتمثل ًفيً
اإلدارةًالعمياً(رؤساءًونوابًومسئوليًوحداتًالجودةًأوًالتخطيطًوالتطوير)ًفيًمؤسساتًالتعميمًالعاليً
فيًالضفةًالغربية.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:


نتائجًإيجابيةًنوعاً ًماًفيماًيتعمقًبامتالكًمؤسساتًالتعميمًالعاليًفيًالضفةًالغربيةًلعناصرًإدارةً
التميزً,وكانتًأىمًالنتائج=ً ً



مستوىًاألداءًلمؤسساتًالتعميمًالعاليًمتوسطً.



يوجد ًتفاوت ًبين ًتمك ًالمؤسسات ًفيما ًيتعمق ًبمدى ًﺇمتالكيا ًوممارستيا ًلعناصر ًإدارة ًالتميز ًوفيً
نتائجًاألعمالًوآليةًالتقييمًالذاتيًالمرتبطةًبياً.



يوجدًاختالفًفيًترتيبًأىميةًعناصرًإدارةًالتميزًونتائجًاألعمالًمنًوجيةًنظرًالمبحوثينًكأفرادً
ومنًحيثًمدىًالممارسةًالفعميةًلتمكًالعناصرً.
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 -6دراسة (الحكيم وآخرون )3119 ،بعنوان :

"دور أدوات التعمم التنظيمي في تحقيق األداء الجامعي المتميز دراسة استطالعية آلراء عينة من
القيادات اإلدارية في جامعة الكوفة"
ىدفت الدراسة إلى-:
إلقاء ًالضوء ًعمىًإمكانية ًﺇستخدامًأدواتًالتعمم ًالتنظيميًفي ًبيئة ًالتعميمًالجامعي ًودورىا ًفيً
تحقيقًاألداءًالمتميزً,وىلًلدىًالجامعةًبرامجًلالستفادةًمنًعممياتًالتعممًالتنظيميًفيًتعزيز ًإمكانيةً
نجاحًاألداءًالمتميزًلعينةًالبحثً,وتكونتًعينةًالدراسةًمنً(ً)99موظفًمنًجميعًالقياداتًاإلداريةً
فيًجامعةًالكوفةً,وتوصمتًالدراسةًإلىًعدةًنتائج=ً ً
إمكانيةًتبنيًأدواتًالتعممًالتنظيميًمنًقبلًالجامعةًقيدًالدراسةًألنياًفيًاألساسًتعدًمنظماتً
اتًالتعممًالتنظيميًيمكنًالجامعاتًمنًتحقيقًاألداءًالمتميزًفيًعممياً,وأنً
ً
فيةً,وأنًﺇستخدا مًأدو
معر ً
تبني ًأدوات ًالتعمم ًالتنظيمي ًوتكييفيا ًبما ًيالئم ًبيئة ًالتعميم ًالجامعي ًيخمق ًثقافة ًتنظيمية ًتدعم ًاألداءً
المتميزًفيًالجامعةً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
أنًأفرادًعينةًالدراسةًمتفقونًتماماًًوبشكلًواضحًحولًأدواتًالتعممًالتنظيميً,وحولًخصائصًمنظماتً
األعمالًذاتًاألداءًالمتميزً,ىذاًيعنيًأنوًفيًحالًاستخدامًىذهًالخصائصًمنًقبلًالجامعةًستتمكنً
منًتحقيقًالتميزًفيًأعمالياً .

 -7دراسة (دروزة )3118 ،بعنوان :

" العالقة بين متطمبات إدارة المعرفة وعممياتيا وأثرىا عمى تميز األداء المؤسسي دراسة تطبيقية في
وزارة التعميم العالي األردنية"
ىدفت الدراسة إلى-:
الكشفًعنًالعالقةًبينًمتطمباتًإدارةًالمعرفةًكماًوردتًفيًجائزةًالممكًعبدًاهللًالثانيًلتميزً
األداء ًالمؤسسي ًوالشفافية ً(الحتياجات ًالمعرفيةً ,الوعي ًواللتزام ًالمعرفيً ,التصالت ًالداخميةً
والخارجية) ًوعمميات ًإدارة ًالمعرفة ً(التشخيصًً ,والتوليدًً ,والخزنًً ,والتوزيعً ,والتطبيق) ًوأثر ًىذه ًالعالقةً
عمى ًتميز ًاألداء ًالمؤسسي ًفي ًو ازرة ًالتعميم ًالعالي ًاألردنيةً ,ولتحقيق ًأىداف ًالدراسة ًقامت ًالباحثةً
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بتصميمًإستبانةًلجمعًالمعموماتًاألوليةًوالمك ًونةًمن(ً)<3فقرةًعمىًأفرادًعينةًالدراسةًوىمًالموظفينً
منًحممةًالدبمومًالمتوسطًفماًفوقًوعددىمً(ً)633موظفً ً.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
وجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتطمباتًإدارةًالمعرفةًوعممياتياًمنًجيةًورضاًالعاممينً,
والتعممًوالنموًالمؤسسيً,وكفاءةًالعممياتًالداخميةًمنًجيةًأخرىً .

ب -الدراسات األجنبية التي تناولت التميز المؤسسي .
 -1دراسة ) (Saada,2013بعنوان :

"Applying Leadership Criterion of EFQM Excellence Model In Higher Education
" Institution –UCAS as a case study

"مدى تطبيق معيار القيادة في مؤسسات التعميم العالي وفقا لمنموذج األوروبي لمتميز "
ىدفت الدراسة الى-:
ًالتعرفًعمىًمدىًتطبيقًمعيارًالقيادةًفيًمؤسساتًالتعميمًالعاليًًوفقاًلمنموذجًاألوروبيًلمتميزًً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 أنًمستوىًاألداءًالقياديًفيًالكميةًالجامعيةًعندًتطبيقًمعيارًالقيادةًلمنموذجًاألوروبيًلمتميزًبمغً
حواليً(<ً,ً)%:8.وأنًالمعاييرًالفرعيةًمطبقةًبمستوىًمتقاربً.
 ىناك ًﺇ رتفاع ًنسبي ًفي ًالمعيار ًالفرعي ًالثالث ًفي ًالنموذج ً ًوالذي ًيتعمق ًبتفاعل ًالقادة ًمع ًالطمبةً
والجياتًالمعنيةًاألخرىًيميوًالمعيارًاألولًوفقًترتيبًالنموذجًوالذيًيتعمقًبتطويرًالقادةًلمرؤيةً
والرسالةًومنظومةًالقيمًفيًالكميةًبمشاركةًالجياتًذاتًالعالقةًمعًالكميةًثمًالمعيارًالثانيًالمتعمقً
بدراسةًجيودًالقادةًفيًتطويرًوتطبيقًالنظامًاإلداريًوتحسينوً,تالهًالمعيارًالخامسًالمتعمقًبجيودً
القادةًفيًإذكاءًروحًالتنافسًوتشجيعًالتغييرًفيًالمؤسسةًً,وحلًأخيرﴽًالمعيارًالرابعًالمتعمقًبدعمً
وتشجيعًالقادةًلمموظفينًوالعملًعمىًنشرًثقافةًالتميزًً ً.

 -3دراسة ) (Sharma &Talwar , 2007بعنوان :
"Evaluation of Universal Business Excellence Model in Corporating Vedic Philosophy ,
" Measuring Business Excellence

"تقييمًأراءًقياداتًالمنظماتًحولًأىمًمعاييرًالتميزًالصالحةًلمتطبيقًعمىًالمنظماتًكافةً"
ىدفتًالدراسةًالى=ً -
ًتحديدًأراءًقياداتًالمنظماتًحولًأىمًمعاييرًالتميزًالصالحةًلمتطبيقًعمىًالمنظماتًكافةًً ً.
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وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 بناء ًنموذج ًتميز ًمن ًتسعة ًمعايير ًىي ً" ًالقيادة ًًً ,والثقافة ًوالقيم ًً ,و ًالتخطيط ًالستراتيجي ًً,
ًوالعمميات ًً ً ,ونتائج ًاألعمال ًً ,و ًحسن ًالتوجو ًًً ,والتحسين ًالمستمر ًً ً ,وتأكيد ًالنجاح ًً ,و ًالبيئةً
الخارجيةً"ً.
 يوضحًالنموذجًأنًالبيئةًالخارجيةًتتكاملًمعًالثقافةًوبيئةًالعملً,ويعتمدًتأكيدًالنجاحًعمىًالقيادةً
وال ثقافةًوالقيمًالمشتركةًالتيًتسيلًازالةًالعقباتًوتسيلًتدفقًالمعرفةًوالمعموماتًوالخدماتًلممعنيينً

وارضاءًاألطرافًالمختمفةًً,كماًتسيمًالمعرفةًفيًالحدًمنًالمشكالتًً .
 -2دراسة ) (Eygelaar, 2004بعنوان:
" The Application of the Excellence Model to Enhance Military Health Service Delivery
"and Performance Excellence

"تحديد المجالت الحيوية الالزمة لتحسين ايصال الخدمات وتميزىا في األداء "
ىدفت الدراسة إلى-:
ًتحديد ًالمجالت ًالحيوية ًالالزمة ًلتحسين ًإيصال ًالخدمات ًوتميزىا ًفي ًاألداءً ,وتحديد ًمدىً
مالءمة ًتطبيق ًنموذج ًتميز ًجنوب ًأفريقيا ًلتميز ًأداء ًالخدمات ًالعامة ًكإطار ًلمتقويم ًالذاتي ًالمتكاملً
لوضع ًوتطوير ًاإلستراتيجية ًلتعزيز ًتقديم ًالخدمات ًالصحية ًالعسكرية ًبأداء ًمتميز ًواستخدمت ًالدراسةً
مدخلًالمسحًالجتماعيً,فقدًطبقتًالدراسةًعمىً(ً)9:وحدةًمنًوحداتًمنظمةًالخدماتًالعامةًلمرعايةً
الصحيةًبوزًارةًالدفاعًبجنوبًأفريقياً,والتيًتمثلً(ً)%;8منًجميعًوحداتياً,وتمًاختيارًمعاييرًنموذجً
التميزًلجنوبًأفريقياًلعملًاستبيانًلمتقويمًالذاتيًلتميزًأداءًالخدماتًالعامةًوتمًاعتمادىاًكنيجًمتكاملً
لمتقويمًالذاتيً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 أنًمستوىًتميزًاألداءًفيًمنظمةًالرعايةًالصحيةًالعسكريةًكانتًأقلًمنًالمتوسطً(ً):8نقطةًمنً
(ً)983وتمًتحديدًالمجالتًالتيًتتطمبًالتحسينًداخلًالمنظمةً.
 أنًمتوسطًمستوىًنتائجًمعاييرًالممكناتًكانتً(ً.)%67
 أنًأوزانًوقيمًمعاييرًالتميزًوتطبيقياًفيًمؤسساتًالرعايةًالصحيةًالعسكريةًيجبًأنًيتمًبحثياً
لتحديدًمواصفاتًنموذجًتميزًأداءًتنظيميًخاصًلمؤسساتًخدماتًالرعايةًالصحيةًالعسكريةًالتيً
منًشأنياًأنًتعززًاألداءًالتنظيميًفيًتقديمًالخدمةً.
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 أنًاللتزامًيجبًأنًيكونًمكتسباًًمنًقادةًالمنظمةًلستخدامًنموذجًلمتميزً.
 يتيحًنموذجًالتميزًلممنظماتًأنًتركزًفيًمجالتًمحددةًلمتطويرًوالتحسينًوأنًتكسبًشيئاً ًمنً
المعرفةًمنًخاللًالمقارنةًمعًمنظماتًأخرىًلياًنفسًالخبراتً ً.

-4دراسة ) (Alrayes, 2003بعنوان:
"Quantities Analysis of the Self-Assessment Scores of 45 Organizations Which were
"Assessed by EFQM Excellence Model

"مقارنة نتائج مستوى تميز المنظمات بالمممكة المتحدة لتحديد فاعمية استخدام النموذج األوروبي كأداة
لقياس مستوى التميز"
ىدفت الدراسة إلى -:
مقارنةًنتائجًمستوىًتميزًالمنظماتًبالمممكةًالمتحدةًلتحديدًفاعميةًاستخدامًالنموذجًاألوروبيً
كأداة ًلقياس ًمستوى ًالتميزً ,واستخدمت ًالد ارسة ًمدخل ًالمسح ًالجتماعي ًمن ًالمنيج ًالوصفيً ,حيثً
طبقتًالدراسةًاستبانةًوفقًمقياسًليكرتًالخماسيًعمىً(ً)78شركةًمتوسطةًالحجمًفيًبريطانياً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
 تمًالتوصلًلمتوسطًمستوىًتميزً(ً)78شركةًبريطانيةً,متمثمةًفيً(ً)793نقطةًمنً(ً)9333نقطةً
لجميعًالمعاييرً.
 يتيحًالنموذجًاألوروبيًلمتميزًلممنظماتًأنًتركزًفيًمجالتًمحددةًلمتطويرًوالتحسينًوأنًتكسبً
شيئاًًمنًالمعرفةًمنًخاللًالمقارنةًمعًمنظماتًأخرىًلياًالخبراتًنفسياً.
 أكدتًالدراسةًبأنوًينبغيًعمىًالشركاتًإدراكًعمميةًالمقارنةًوالتقويمًالذاتيًشيآنًيجبًأنًينظرً
إلييماًعمىًأنيماًجزآنًميمانًلمغايةًفيًرحمةًالتميزً.
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دراسة ) (Kanji, 2002بعنوان:
"" An Integrated Approach Business Excellence

"تحديد معايير نموذج التميز ،وتحديد فاعمية نظم قياس األداء التقميدية"
ىدفت الدراسة إلى-:
ً

ًتحديدًمعاييرًنموذجًالتميزً,وتحديدًفاعميةًنظمًقياسًاألداءًالتقميديةً.واستخدمتًالدراسةًمدخلً

المسحًالجتماعيًمنًالمنيجًالوصفيً,حيثًطبقتًالدراسةًإستبانة ًوفقًمقياسًليكرتًالخماسيًعمىً
أربعًمنظماتًعامةًفيًبريطانياً ً.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
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 .9أنًنظمًقياسًاألداءًالتقميديةًلًتدعمًتميزًاألداءً.
 .9ب ناء ًنموذج ًلتميز ًاألعمال ًيشتمل ًعمى ًبعدينً ,األول ًيتضمن ًمجموعة ًميمة ًمن ًالمعاييرً ,والتيً
تؤدي ًبالنتيجة ًإلى ًأداء ًمتميز ًلممنظمة ًإذا ًتم ًالتركيز ًعمييا ًوادارتيا ًبشكل ًفاعلً ,وىي= ً"القيادةً
باعتبارىا ًالعنصر ًالمحرك ًالرئيسً ,ورضا ًالعمالءً ,واإلدارة ًبالحقائقً ,وادارة ًالموارد ًالبشريةً,
والتحسينًالمستمر".

 -6دراسة ) (Laframboise, 2002بعنوان:
" AN Empirical study of the relationship between Quality practices and business
"performance excellence in central Canada

" تحديد معايير قياس األداء المتميز واستخدمت الدراسة مدخل المسح الجتماعي من المنيج الوصفي"
ىدفت الدراسة إلى -:
تحديد ًمعايير ًقياس ًاألداء ًالمتميز ًواستخدمت ًالدراسة ًمدخل ًالمسح ًالجتماعي ًمن ًالمنيجً
الوصفيً ,وطبق ًإستبانة ًوفق ًمقياس ًليكرت ًالخماسي ًعمى ًمنظمات ًكبيرة ًومتوسطة ًوصغيرة ًالحجمً
ًوحددت ًالعينة ًبعدد ً(ً )9;9بواقع ً(ً)996
المتخصصة ًفي ًتقديم ًالخدمات ًلممتعاممين ًفي ًوسط ًكنداً ,
و(<ً)99فيًً .Ontario
وقد توصمت الدراسة الى أىم النتائج منيا -:
 أنوًلًيوجدًتأثيرًذوًدللةًعمىًتحقيقًالتميزًمنًالمتغيراتًالمختمفةًمنًحجمًالمنظمةًوموقعياًفيً
القطاعًالعامًأوًالخاصًوكذلكًالمجالًالذيًتعملًفيوً.
 أن ًالمعايير ًالرئيسة ًالتي ًتحقق ًاألداء ًالمتميز ًىي ً"األداء ًالماليً ,وتأثير ًجودة ًالمنتجً ,وعممياتً
الجودةً,ودورًالعمالءً,ودورًالموظفينً,ودورًالموردينً,وسموكًأصحابًالمصمحة"ً.
 وجودًتأثيرًذيًدللةًعمىًتحقيقًالتميزًمنًخاللًاأليزوً<333وجوائزًالتميز.

 -7دراسة مؤسسة ) (Price Water House Coopers, 2000بعنوان= ً
"" Report on the Evaluation of the Public Sector Excellence Programme

" تأثير برنامج التميز المستخدم في القطاع العام البريطاني"
ىدفت الدراسة إلى-:
ً

ًتحديدًتأثيرًبرنامجًالتميزًالمستخدمًفيًالقطاعًالعامًالبريطانيً,ومنًأىمًأىدافًالدراسةًالتعرفً

عمىًدرجةًتأثيرًنموذجًالتميزًعمىًأداءًالمنظماتًالتيًتستخدمياًومنياًشرطةًماتروبولًوشرطةًشمالً
وايمزً .واستخدمت ًالدراسة ًمدخل ًالمسح ًالجتماعي ًمن ًالمنيج ًالوصفيً ,وطبقت ًاستبانة ًوفق ًمقياسً
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ليكرت ًالخماسي ًعمى ًعينة ًالدراسة ًوالتي ًشممت ً(ً )<78منظمة ًتوزعت ًبين ً(ً )%66سمطات ًمحميةً,
و(<ً )%9منظمات ًصحيةً ,و(ً )%97وكالت ًحكوميةً ,و(ً )%7منظمات ًشرطيةً ,و(ً )%7منظماتً
الدفاعًالمدنيً ,و(ً)%7منظمات ًالدفاعً ,و(ً)%9منظمات ًالعدالة ًالجنائيةً ,و(ً)%9منظماتًالتعميمً,
و(ً)%8منظماتًحكوميةً,و(ً)%9منظماتًتطوعيةً,و(;ً)%منظماتًأخرىً ً.
وقد توصمت الدراسة الى أىم النتائج منيا -:
 أنًأكثرًالمنظماتًﺇستخدامًاً ًلنموذجًالتميزًكانتًالمنظماتًالشرطيةً,ويميياًالمنظماتًالحكوميةً,
فمنظماتًالوكالتًالحكوميةً,ثمًالمنظماتًالتطوعيةًوالمنظماتًالصحيةً.
 أظيرتًالدراسةًوبشكلًعامًأنً(ً)%;9منًمنظماتًالقطاعًالعامًيرونًدرجةًتأثيرًاستخدامًمعاييرً
نموذجًالتميزًعمىًأدائياًماًبينًمؤثرًجداًًومؤثرً.
 كشفتًالدراسةًعنًوجودًتطورًفيًمنظماتًالقطاعًالعامًبعدًاستخدامًنموذجًالتميزً.
 توصمت ًالدراسة ًإلى ًالمعايير ًالرئيسية ًلنموذج ًالتميز ًاألكثر ًتأثي اًر ًعمى ًمنظمات ًالقطاع ًالعام ًمنً
منظور ًأفراد ًالدراسة ًتتمثل ًفي ً= ًالقيادةً ,والتخطيط ًالستراتيجيً ,والموارد ًالبشريةً ,والمواردً
والشركاتً,والعممياتً,ونتائجًالعاممينً,ونتائجًالعمالءً,ونتائجًالمجتمعً,ونتائجًمفاتيحًاألداءً.
ىناكًفوائدًلستخدامًنموذجًالتميزًفيًمنظماتًالقطاعًالعامًتتمثلًفي=(ًتحقيقًمتطمباتًاألجندةً
الحكوميةً ,وتؤد ي ًإلى ًتحديد ًالمجالت ًالتي ًتتطمب ًالتحسينً ,تطوير ًتفكير ًاإلدارة ًالستراتيجيً ,تمثلً
نقطةًالتقاءًالسياساتًوالمبادراتً,تحقيقًتطورًأبعدًفيًخدمةًالعمالءً .

رابعا :الدراسات التي تناولت العالقة بين التمكين الداري والتميز المؤسسي .
 -1دراسة (الضالعين  )3111،بعنوان :
"أثر التمكين الداري في التميز التنظيمي دراسة ميدانية في شركة التصالت األردنية ".
ىدفت الدراسة الى-:
التعرف ًعمى ًأثر ًالتمكين ًالداري ًفي ًتميز ًمنظمة ًاألعمال ًفي ًشركة ًالتصالت ًاألردنيةً
.ولتحقيقًأىدافًالدراسةًتمًتصميمًوتطويرًاستبانةً,وتوزيعياًعمىًعينةًمكونةًمنً(ً)886مفردةً ً
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
ًوأنً
 أ ن ًمستوى ًادراك ًالعاممين ًفي ًشركة ًالتصالت ًاألردنية ًألبعاد ًالتمكين ًالداري ًكان ًمرتفعا ً
مستوىًادراكيمًألبعادًتميزًمنظمةًاألعمالًجاءًأيضاًبدرجةًمرتفعةًً .
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 وجودًأثرًىامًذيًدللةًﺇحصائيةًلمتمكينًالداريًفيًتميزًمنظمة ًاألعمالًفيًشركةًالتصالتً
األردنيةًً ً.
كما أوصت الدراسة-:
بضرورة ًﺇ يجاد ًمناخ ًتنظيمي ًمالئم ًلتطبيق ًمفيوم ًالتمكين ًالداري ًعمميا ًفي ًالشركة ًً ,وتشجيعً
بعض ًالممارسات ًالدارية ًكبناء ًالفريق ً,والعدالة ًفي ًالمعامالت ًً ,لما ًليا ًمن ًأثر ًفي ًبناء ًمنظماتً
متميزةً .

 -3دراسة(النسور  ) 3111،بعنوان:

"أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي" دراسة تطبيقية في وزارة التعميم العالي
والبحث العممي األردنية
ىدفت الدراسة إلي-:
وفرق ًالعملً ,والتمكينً,
الكشفًعنًأثرًخصائصًالمنظمةًالمتعممةً(تعممًالمستمرً,والحوارً ً,
اردًالبشريةً,والعممياتً,والمعرفةً,والتميزًالمالي)ًفيً
والتواصل)ًفيًتحقيقًالتميزًالمؤسسيً(القيادةً,المو ً
و ازرةًالتعميمًالعاليًوالبحثًالعمميًاألردنيةً .
ولتحقيق ًىدف ًالدراسة ًقامت ًالباحثة ًبتسميم ًإستبانة ًشممت(ً )83فقرة ًوذلك ًلجمع ًالمعموماتً
األولية ًمن ًعينة ًالدراسةً .وفي ًضوء ًذلك ًجري ًجمع ًالبيانات ًوتحميميا ًواختبار ًالفرضيات ًباستخدامً
الحزمةًاإلحصائية ًلمعموم ًالجتماعيةً.spssتكونت ًعينة ًالدراسةًمن ً(ً )9<7منًموظفي ًالو ازرةًحممةً
البكالوريوسًفماًفوقً .
وتمًاستخدامًالعديدًمنًاألساليبًاإلحصائيةًمنياًالنحدارًالخطيًالبسيطًوالمتعددًلتحقيقًأىدافً
الدراسةًوبعدًإجراءًعمميةًالتحميلًلبياناتًالدراسةًوفرضياتياً .
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا -:
ًمستوى ًامتالك ًخصائص ًالمنظمة ًالمتعممة ًفي ًو ازرة ًالتعميم ًالعالي ًوالبحث ًالعممي ًاألردنيةً
ً
 إن
(ًتعميمًالمستمرً,والحوارً,وفرقًالعملً,والتمكينً,والتصالًوالتواصل)ًكانًمتوسطاً .
 إنًمستويًتطبيقًأبعاد ًالتميز ًالمؤسسيًفي ًو ازرةًالتعميمًالعالي ًوالبحث ًالعمميًاألردنية ً( ًالتميزً
القياديً,والتميزًبالمواردًالبشريةً,والتميزًبالعممياتً,والتميزًالمعرفيً,والتميزًالمالي)ًمتوسطاً .
 تمتمكًو ازرةًالتعميمًالعاليًوالبحثًالعمميًاألردنيةًخصائصًالمنظمةًالمتعممةً .
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 وجود ًتأثير ًلخصائص ًالمنظمة ًالمتعممة ًفي ًتحقيق ًالتميز ًالمؤسسي ًبو ازرة ًالتعميم ًالعالي ًوالبحثً
العمميًاألردنيً .
ًوفرق ًالعملً ,والتمكينً ,والتصال ًوالتواصل)ً
 وجود ًتأثير ًلخصائص ًالمنظمة ًالمتعممة(الحوارً ,
لتحقيق ًالتميز ًالقيادي ًوالتميز ًبالموارد ًالبشرية ًوالتميز ًالعممياتي ًوالتميز ًالمالي ًفي ًو ازرة ًالتعميمً
العاليًوالبحثًالعمميًاألردنيةً .
 وجودًتأثيرًلخصائصًالمنظمةًالمتعممة(التعممًالمستمرً ,والحوارً ,وفرقًالعملً ,والتمكينً ,والتصالً
والتواصل)ًبتحقيقًالتميزًالمعرفيًفيًو ازرةًالتعميمًالعاليًوالبحثًالعمميًاألردنية.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
جدول رقم ()3
ممخص الدراسات السابقة

الدراسات المحلية والعربية
الدراسات
األجنبية
الدراسات
المحلية
والعربية
الدراسات
األجنبية
الدراسات العربية

الدراسات التي تناولت موضوع التمكين
الطعاني 9396،
السعودي 9396،
العطار 9399،
القحطاني 9399
الخشالي 9399،
نسمان 9399،
المبيضين 9399،
الطعامنة 9399 ،
الرقب 9393،
النوفل 9393،
عريقات 9393،
األصقة 9393،
المعاني 933<،
الجعبري 9393،
صالح 933<،
الرشودي 933<،
الجميلي 933;،
الشهراني933< ،
أندراوس 933;،
باعثمان 933;،
األمير 933;،
Badah,2012
Fuch ,et ……….al,2010
Ismail,2009
Emerson,2008
Gerbet ,et ;al,2007
Melhem,2006
الدراسات التي تناولت موضوع التميز المؤسسي
العزب 9396،
حسن 9393،
الحكيم وأخرون 933<،
دروزة 933;،
Sharma&Tawar,2007
Alrayes,2003
Laframbois,2002

أبو طالب 9396،
متعب وراضي 9393،
الجعبري 933<،

Saada,2013
Eygelaar,2004
Kanji,2002
Prices Water Hous Coopers,2000
الدراسات التي تناولت التمكين والتميز المؤسسي
النسور 9393

الضالعين 9393

خامسا :التعقيب عمى الدراسات السابقة -:
ىذه ًأبرز ًالدراسات ًالعربية ًواألجنبية ًالتي ًتوصل ًالييا ًالباحث ًحول ًموضوع ًالتمكين ًوالتميزً
المؤسسيًً ,وقدًقام ًالباحث ًبتقسيم ًالدراسات ًالسابقةًالى ًثالثةًمحاور= ًاألول ًيشمل ًالدراسات ًالسابقةً
44

التيًتتعمقًبالتمكينًالداريً,والثانيًيشملًالدراساتًالسابقةًالتيًتتعمقًبالتميزًالمؤسسيً,والثالثًيشملً
الدراساتًالسابقةًالتيًتناولتًالتمكينًالداريًوالتميزًالمؤسسيًمعاً .
وقد ًألتقت ًالدراسة ًالحالية ًمع ًالدراسات ًالسابقة ًفي ًبعض ًأىدافيا ًوﺇختمفت ًمعيا ًفي ًبعضياً
األخرً,كماًاتفقتًىذهًالدراسةًمعًبعضًالدراساتًالسابقةًً,منًحيثًالمقاييسًالتيًتساعدًفيًتحديدً
دور ًتمكين ًالعاممين ًً ,وكذلك ًلتحديد ًالتميز ًالمؤسسي ًاضافة ًإلى ًبحث ًتأثير ًالمتغيرات ًالشخصيةً
(الديموغرافيةً)ًعمىًاستجاباتًالمبحوثينًًًً.
يتضح ًمن ًخالل ًعرض ًالدراسات ًالسابقة ًالعربية ًواألجنبية ًوالتي ًتناولت ًموضوع ًتمكين ًالعاممينً
والتميزًالمؤسسيً,أنًأىمًمحاورًتممكًالدراساتًيمكنًايجازىاًفيًالتيً= ً
 أكدت ًكال ًمن ًدراسة ًنوفل ًً ,)9393(,والخشالي ًً ,)9393(,والمبيضين ًً ,)9399(,و ًالسعوديً
(ً)9396عمىًأىميةًفرقًالعملًكأساسًلتمكينًالعاممينًفيًالمؤسساتً.
ً وأكدت ًدراسة ًالخشالي ً(ً ,)9393ودراسة ًنسمان ً(ً )9399عمى ًأن ًىناك ًأثرﴽ ًلمتمكين ًفي ًتعزيزً
الثقةًلدىًالعاممينً.
 كما ًأظيرت ًدراسة ًنسمان ً(ً )9399بأن ًىناك ًفروقات ًذات ًدللة ًﺇحصائية ًحول ًﺇستجابات ًافرادً
العينةًحولًالتمكينًتعزيً(ًلمسنًوالخبرةًوالمستوىًالتعميمي).
 كما ًتناولت ًدراسة ًالصقة ً(ً )9393ودراسة ًالرقب ً(ً ,)9393التعرف ًعمى ًدرجة ًومستوى ًوتوافرً
عناصرًالتمكينً.
 وتناولتًدراسةًالعطارً(ً,)9399مستوىًالتمكينًومستوىًالبداعًفيًالجامعاتًالفمسطينيةً.
 وتناولتًبعضًالدراساتًالتعرفًعمىًدرجةًممارسةًالتمكينًوقياسًسموكياتوًمثل= ًدراسةًاندراوسً
ومعايعة ً(;ً ,)933وىناك ًدراسات ًقامت ًباختبار ًالعالقة ًبين ًالتمكين ًومواضيع ًاخرى ًمثل= ًالثقةً
وفعاليةًالفريقًفيًدراسةًاندراوسًومعايعة(;ً,)933ودراسةًعبدًالميرًوعبدًالرسولً(;ً,)933كماً
أن ًىناك ًبعضا ًالدراسات ًقامت ًباختبار ًالعالقة ًبين ًالتمكين ًوالبداع ًالداري ًكدراسة ًالمعانيً
(<ً ,)933و ًأخرى ًتناولت ًالمعوقات ًالتي ًتواجو ًالتمكين ًوتحد ًمن ًتطبيقو ًفي ًدراسة ًالجعبريً
(ً,)9393ودراسةًالجميميً(;.)933
اما بالنسبة لممحور الثاني التميز -:
 اىتمت ًدراسة ًعبدًالمحسنً(ً ,)9393والنسورً(ً ,)9393بالتركيزًعمىًالقدرة ًالتنافسية ًمنًخاللً
ًأرسًالمالًالبشريًوالكفاءاتًالبشريةً.
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 وركزتًدراسةًالعزبًً)9396(,عمىًوظائفًادارةًالمواردًالبشريةًلتحقيقًالتميزًالتنظيميً.
 وركزتًدراسةًدروزةً(;,)933عمىًاىميةًالىتمامًبالموارد ًالبشريةًوالتدريبًبكافةًاشكالوًمنًأجلً
المساىمةًفيًالوصولًالىًالتميزًالمؤسسيًمنًخاللًالتميزًالقياديًكماًأكدتًدراسةًدروزةًعمىً
أىميةًالتميزًفيًتقديمًالخدمةًلموصولًإلىًالتميزًالمؤسسي.
 كما ًاىتمت ًدراسة ًمتعب ًوراضي ً(,)9393و)ً ً la famboise(2002و )ً,ً ً Eygelaar(2004
الىًقياسًالداءًالمتميزً.
 كما ًتناولت ًدراسة ً),ً )saada ,20133امكانية ًتطبيق ًالنموذج ًاألوروبي ًلمتميز ًعمى ًمؤسساتً
التعميمًالعاليً.
 اىتمً),ًًًAlaryes (2003و)ً,Kanji(2002بالىتمامًودراسةًنماذجًمقارنةًلمتميز.
 أما ًبالنسبة ًلمدراسات ًالتي ًربطت ًبين ًموضوعي ًالتمكين ًوالتميز ًالمؤسس ًفكانت ًدراسة ًالنسورً
ً)9393(,والتيًربطتًمنًخاللًأنًالتمكينًوفرقًالعملًكمجالًمنًمجالتًالمنظماتًالمتعممةًً,
ودراسةًالضالعينًً,ً)9393(,والتيًبحثتًعنًأثرًالتمكينًفيًالتميزًالتنظيميً.
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فبما يمي -:
 تمًالستفادةًمنًالدراساتًالسابقةًفيًاختيارًمنيجًالدراسةًواألساليبًالحصائيةًوكيفيةًتحميلً
البياناتًفيًىذهًالدراسةًً .
 الستفادةًمنًالدراساتًاألخرىًفيًعرضًالطارًالنظريًً .
 الستفادةًمنًالدراساتًاألخرىًفيًاعدادًالستبانةًً .
 الستفادةًمنًالمراجعًوالكتبًالتيًاعتمدتًعميياًالد ارساتًالسابقةًلتوفيرًالوقتًوالجيدًً .
 توصياتًواقتراحاتًبعضًالدراساتًالسابقةًفيًالتعرفًعمىًالجوانبًالتيًتستحقًالبحثًً .
 التأكدًمنًأنًىذهًالدراسةًلًتمثلًتك ارراًألىًمنًالدراساتًالسابقةً.
أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة -:
 تعتبر ًالدراسة ًاألولى ًعمى ًحد ًعمم ًالباحث ًالتي ًتناولت ًموضوع ًالتمكين ًوالتميز ًالمؤسسي ًعمىً
مستوىًفمسطينًً .
 أولًدراسةًتيتمًبالتمكينًالداريًوالتميزًالمؤسسيًفيًالكمياتًالتقنيةًفيًقطاعًغزةًً .
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
أوالً

 :تمهيد.

ثانياً

 :متغيرات الدراسة .

ثالثاً

 :مجتمع وعينة الدراسة.

رابعاً

 :منهجية الدراسة .

خامساً  :أدوات الدراسة.
سادساً  :خطوات الدراسة .
سابعاً

 :األدوات اإلحصائية المستخدمة .

ثامناً

 :صدق وثبات االستبانة .
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أوالً :تمهيد:
تناول ىذا الفصل تعريف منيجية الدراسة  ،ووصف مجتمع الدراسة وتحديد عينة الد ارسةة عواعةداد
االسةتاانة والتكدةد مةن صةدويا وهااتيةا  ،وايةان إجةراااة الد ارسةة واحسةالي

اتحصةاتية التة اسةت دمة ة

تحليل االستاانة.

ثانياً :متغيرات الدراسة :
المتغير التابع  :التميز المؤسس والممهلة

( التميز القيادي ،و التمييز الاشري  ،و التميز ال دمات ).

المتغير المستقل  :التمدين ويتفرع منو المتغيراة الفرعية التالية :
 .1الهقا ة التنظيمية.
 .2التفويض.
 .3المشاردة االمعلوماة.
 .4رق العمل.

المتغيرات الشخصية:
بالنسبة لمعاممين اإلداريين (:الدلية ،والجنس ،والمستوى التعليم  ،والعمر ،وطايعة العمل ،وسنواة
ال دمة)

ثالثاً :مجتمع وعينة الدراسة-:
يتدون مجتمع الدراسة من الموظفين احداديميين واتداريين اشدل عام

الدلياة التقنية

وطاع غزة (الدلية الجامعية للعلوم التطايقية –غزة و الدلية الجامعية للعلوم والتدنولوجيا – انيونس ودلية
لسطين التقنية –دير الالح) أما عينة الدراسة قد ﺇست دم الااحث عينة طاقية من الدلياة الهالث و عينة
اسيطة من دل دلية ،الغة العينة ( )505موظفا أداديمياً عوادارياً من تلك الدلياة(الموظفون المهاتون قط
وتم استاعاد الموظفين الذين على اند العقود أو الغير مهاتين ).
دان مجتمع الدراسة مدون من ( )440موظفا ادارياً واداديمياً مقسمة داالت  )500(:موظفاً من الدلية
الجامعية للعلوم التطايقية (غزة) ،و( )030موظفا من الدلية الجامعية للعلوم والتدنولوجيا ( انيونس)،
و( )000موظفا من دلية لسطين التقنية ( دير الالح ) ،وود جاا تفصيل العينة
لعينة الدراسة (ص  )10وود ﺇست دم الااحث طريقة ستيفن هاماسون لحسا
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العينة .

الوصف االحصات

معادلة ستيفن ثامبسون لحساب العينة :

N  p1  p 
n
2
2
N  1 d  z  p1  p 









المصدر  ( :الطات ، 5005 ،ص)6
حيث أن:
 :Nحجم المجتمع
 : Zالدرجة المعيارية المقاالة لمستوى الداللة ( )0.15وتساوي ()0.16
:dنساة ال طك وتساوي ()0.05
:Pنساة تو ر ال اصية والمحايدة وتساوي ()0.50
حجم المجتمع ( )440اعد تطايق المعادلة يدون حجم العينة المطلو ؟
])n = 440 * 0.50 (1 – 0.50) / [440– 1 * {(0.05)2 / (1.96)2] + 0.50 (1 – 0.50
]= 440 * 0.50 * 0.50 / [439* (0.0025 / 3.841)] + 0.50 * 0.50
]= 440 *0.25 / [439 * 0.00065] + 0.25
= 110 / 0.28535+ 0.25
= 110 / 0.53535 = 205.
وىو العدد المطلو

ومقسم على الدلياة الهالث انس

تواجدىا ،حيث دانة العينة المك وذة من الدلية

الجامعية للعلوم التطايقية –غزة ود الغة ( )13انساة ( ،)%45.4وود الغة العينة المك وذة من الدلية
الجامعية للعلوم والتدنولوجيا – انيونس ( )60انساة ، %51.2وود الغة العينة المك وذة من دلية
لسطين التقنية –دير الالح ( )50انساة .%54.1

رابعاً :منهجية الدراسة - :
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التحليل

ﺇ ست دم الااحث المنيج الوصف

والذي يحاول وصف وتقييم التمدين وعالوتو االتميز

المؤسس ويحاول المنيج الوصف التحليل أن يقارن ويفسر ويقيم أمالً

التوصل إلى تعميماة ذاة

معنى يزيد ايا رصيد المعر ة عن الموضوع.

خامساً :أدوات الدراسة - :
وام الااحةث اععةداد االسةتاانة و ةق نمةوذأل احسةتلة المغلقةة التة يتطلة

مةن مجتمةع الد ارسةة تحديةد

استجاااتيم إزاا العااراة الم تلفة المتضمنة امحاور أداة الدراسة و ق تدرأل (ليدرة) ال ماس .

جدول رقم ()3
درجات مقياس ليكرت
االستجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق

3

2

1
بشدة

الدرجة
وتدونة االستاانة من وسمين رتيسيين ىما :

5

4

القسم األول  :الاياناة الش صية احولية
عاةارة عةةن الايانةةاة احوليةةة لمجتمةةع الد ارسةةة (الدليةةة ،و الجةةنس ،و المسةةتوى التعليمة  ،و العمةةر ،و طايعةةة
العمل ،و سنواة ال دمة).

القسم الثاني  :وينقسم إلى محورين :
المحور األول  :التمكين
عاارة عن مجاالة التمدين ويتدون من ( )33قرة موزعة على ( )4مجاالة رتيسة على النحو التال :
المجال األول  :الهقا ة التنظيمية.
المجال الثاني  :التفويض.
المجال الثالث  :المشاردة االمعلوماة.
المجال الرابع  :رق العمل.
المحور الثاني  :التميز المؤسسي
عاارة عن مجاالة التميز المؤسس ويتدون من ( )29قةرة موزعةة علةى ( )3مجةاالة رتيسةية علةى النحةو
التال :
المجال األول  :التميز القيادي.
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المجال الثاني  :التميز الاشري .
المجال الثالث  :التميز ال دمات .

سادساً :خطوات الدراسة - :
 وام الااحث ااستعراض الدراساة السااقة واحطر النظرية حول التمدين وعالوتو االتميز المؤسس
.

القطاع ال اص اتنتاج الصناع الفلسطين

 تحديم ىذه المقاييس من وال الم تصين وال اراا .
 استصدار المراسالة من أجل توزيع استاياناة على اح راد .
 توزية ةةع ىة ةةذه المقة ةةاييس علة ةةى العينة ةةة االسة ةةتطالعية المدونة ةةة مة ةةن ( )33مة ةةن المة ةةوظفين احدة ةةاديميين و
اتداريين.
 التحقق من صدق وهااة احدواة .
 توزيع المقاييس على العينة الفعلية

الدراسة .

 عمل صدق وهااة .
 تحليل الاياناة وتفسيرىا .

سابعاً :األدوات اإلحصائية المستخدمة - :
اناا على نتاتج ا تاار التوزيع الطايع والت أوضحة أن الاياناة تتاع التوزيع الطايع  ،تم ﺇست دام
اال تااراة المعلمية التالية :
 االتساق الدا ل . Internal Consistency
 معامل ألفا درو نااخ . Cronbache Alfa
 طريقة التجزتة النصفية . Split Half Method
 معادلة سايرمان اراون للهااة
 المتوسط الحساا وذلك لمعر ة ارتفاع أو ﺇن فاض ﺇستجاااة أ راد الدراسة عن دل عاارة من عاةاراة
متغيراة الدراسة احساسية.
 دولمجوروف– سمرنوف (( )Nolmogorov-Simirov Test (K-Sلمعر ة دون التوزيةع طايعة أم
ال.
 ﺇ تاةةار  Tللعينةةة الواحةةدة ( )One Seample T.testلمعر ةةة الفةةرق اةةين متوسةةط الفق ةرة والمتوسةةط
الحيادي ""3
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 ﺇ تاار  T.testتيجاد الفروق اين عينتين مستقلتين.
 ﺇ تاار تحليل التااين اححادي للفرق اين هالث عيناة مستقلة كدهر.

ثامناً :صدق وثبات االستبانة - :
أ  :صدق االستبانة
 -1صدق المحكمين
وام الااحث اعرض االستاانة على ن اة من المت صصين (ملحق روم  ) 3ووام جميةع المحدمةين
ااالطالع على االستاانة عوااداا جملة من التعليقاة والمالحظاة علييا وتم حةذف اعةض العاةاراة وتعةديل
اناا على ما اتفق عليو أدهر من  %75من المحدمين .
اعضيا ً ،

 .2صدق المقياس :

أ-اختبار التوزيع الطبيعي (Nolmogorov-Simirov Test (K-S
تم است دام ا تاار دولمجوروف– سمرنوف ( )Nolmogorov-Simirov Test (K-Sال تاار
ما إذا دانة الاياناة تتاع التوزيع الطايع من عدمو ودانة النتاتج دما ى ماينة

جدول ()4

جدول ()4
نتائج ﺇختبار التوزيع الطبيعي
م

االستبانة

قيمة z

القيمة االحتمالية

1

الهقا ة التنظيمية

3774

0.11

3768

0.23

3754

0.06

3745

0.14

3774

0.11

3758

0.41

3774

0.12

3775

3787

التفويض

2
3

المشاردة االمعلوماة
رق العمل

4
5
6
7

التميز القيادي
التميز الاشري

التميز ال دمات

جميع الفقرات

يتضح من الجدول السااق أن القيمة االحتمالية ( )Sigلجميع مجاالة المقياس دانة أدار من
مستوى الداللة ( . ) α ≥ 3735
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حس ة

نتةةاتج ا تاةةار التوزيةةع الطايع ة دلمنجةةروف سةةمرنوف ( )K – Sتاةةين أن الايانةةاة تتاةةع التوزيةةع

الطايع ة وعليةةو وةةام الااحةةث ااسةةت دام معامةةل ارتاةةاط ايرسةةون لقيةةاس دةةل مةةن االتسةةاق الةةدا ل والصةةدق
الانات ودانة النتاتج دما يل :

ب -صدق االتساق الداخمي

معامةةل ارتاةةاط ايرسةةون اةةين دةةل مجةةال مةةن

تةةم التحقةةق مةةن صةةدق االتسةةاق مةةن ةةالل حسةةا

مجةاالة اتسةةتاانة والمجةال الدلة ودةل قةرة مةةن قةراة المجةةال والدرجةة الدليةةة للمجةال اواسةةطة ارنةةامج
(.)SPSS
حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لالستبانة
ال تا ةةار ص ةةدق االتس ةةاق ال ةةدا ل و ةةام الااح ةةث احس ةةا

مع ةةامالة االرتا ةةاط ا ةةين د ةةل مج ةةال م ةةن

مجاالة االستاانة مع الدرجة الدلية للمجال نفسو وحصل الااحث على مصفو ة االرتااط التالية:
المحور األول  :التمكين
جدول رقم ()5
معامل االرتباط

sig

المجال
الهقا ة التنظيمية

**3774

3733

التفويض

**3764

3733

المشاردة االمعلوماة

**3785

3733

رق العمل

**3764

3733

ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3731ودرجة حرية ( )28تساوي 37449
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3735ودرجة حرية ( )28تساوي 37349
يتضح مةن الجةدول روةم ( )5أن معامةل االرتاةاط اةين دةل مجةال والدرجةة الدليةة دال إحصةات عنةد مسةتوى
( ،)α ≥ 3735واذلك المجاالة صادوة لما وضعة لقياسو.

حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لالستبانة
تم حسا
دما ىو موضح

معامالة االرتااط اين قراة المجةال احول ( الهقا ةة التنظيميةة) والدرجةة الدليةة للمجةال
جدول روم ()6
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جدول رقم ()6
معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول (الثقافة التنظيمية) والدرجة الكمية لممجال
م

معامل االرتباط

sig

م

معامل االرتباط

sig

1

**3764

دالة عند 3731

6

**3748

دالة عند 3731

2

**3749

دالة عند 3731

7

**3774

دالة عند 3731

3

**3767

دالة عند 3731

8

**3764

دالة عند 3731

4

**3752

دالة عند 3731

9

**3774

دالة عند 3731

5

**3763

دالة عند 3731

ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3731ودرجة حرية ( )28تساوي 37449
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3735ودرجة حرية ( )28تساوي 37349
يتضةةح مةةن الجةةدول روةةم ( )6أن معامةةل االرتاةةاط اةةين دةةل ق ةرة والمجةةال الدل ة دال إحصةةات عنةةد مسةةتوى
( ،)α≥ 3731واذلك المجاالة صادوة لما وضعة لقياسو.
حساب معامل االرتباط بين فقرات المجال الثاني (التفويض) والدرجة الكمية لممجال كما هو مبين في
جدول (: )7

جدول رقم ()7
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني (التفويض) والدرجة الكمية لممجال
م
1
2
3
4

معامل االرتباط
**3749
**3764
*3737
**3758

م
5
6
7
8

sig

معامل االرتباط
**3775
**3764
**3749
**3769

دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3735
دالة عند 3731
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3731ودرجة حرية ( )28تساوي 37449

sig
دالة
دالة
دالة
دالة

عند
عند
عند
عند

3731
3731
3731
3731

ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3735ودرجة حرية ( )28تساوي 37349
يتضةةح مةةن الجةةدول روةةم ( )7أن معامةةل االرتاةةاط اةةين دةةل قةرة والمجةةال الدلة دال إحصةةات عنةةد
مستوى ( ،)α ≥ 3731واذلك المجاالة صادوة لما وضعة لقياسو.
حساب معامل االرتباط بين فقرات المجال الثالث (المشااركة بالمعموماات) والدرجاة الكمياة لممجاال كماا
هو مبين في جدول (: )8
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جدول رقم ()8
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثالث (المشاركة بالمعمومات) والدرجة الكمية لممجال
م
1
2
3
4
5

معامل االرتباط
**3774
**3764
**3766
**3756
**3746

م
6
7
8
9

sig

معامل االرتباط
**3767
**3761
**3773
**3778

دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3731ودرجة حرية ( )28تساوي 37449

sig
دالة
دالة
دالة
دالة

عند
عند
عند
عند

3731
3731
3731
3731

ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3735ودرجة حرية ( )28تساوي 37349
يتضةةح مةةن الجةةدول روةةم ( )8أن معامةةل االرتاةةاط اةةين دةةل ق ةرة والمجةةال الدل ة دال إحصةةات عنةةد مسةةتوى
( ،)α ≥ 3731واذلك المجاالة صادوة لما وضعة لقياسو.
حساب معامل االرتباط بين فقرات المجال الراباع (فارق العمال) والدرجاة الكمياة لممجاال كماا هاو مباين
في جدول (: )9

جدول رقم ()9
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الرابع (فرق العمل) والدرجة الكمية لممجال

م
1
2
3
4
5
6
7

معامل االرتباط
*3734
**3774
**3776
**3764
**3749
**3756
**3778

sig

دالة عند 3735
دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3731ودرجة حرية ( )28تساوي 37449
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3735ودرجة حرية ( )28تساوي 37349
يتضةةح مةةن الجةةدول روةةم ( )9أن معامةةل االرتاةةاط اةةين دةةل قةرة والمجةةال الدلة دال إحصةةات عنةةد
مستوى ( ،)α ≥ 3731واذلك المجاالة صادوة لما وضعة لقياسو.
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المحور الثاني  :التميز المؤسسي
جدول رقم ()11
معامالت االرتباط بين مجاالت المحور الثاني لمتميز
معامل االرتباط
**3774
**3767
**3784

المجال

التميز المؤسس
التميز الاشري
التميز ال دمات
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3731ودرجة حرية ( )28تساوي 37449

sig
دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731

ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3735ودرجة حرية ( )28تساوي 37349
يتضح من الجدول روم ( )13أن معامل االرتااط اين دل مجال والدرجة الدليةة دال إحصةات عنةد
مستوى ( ،)α ≥ 3731واذلك المجاالة صادوة لما وضعة لقياسو.

حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لالستبانة
تم حساب معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول ( التميز القيااد)) والدرجاة الكمياة لممجاال كماا هاو
موضح في الجدول التالي:

جدول رقم ()11
معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول (التميز القياد)) والدرجة الكمية لممجال

م
1
2
3
4
5

معامل االرتباط
**3773
**3769
**3774
**3764
**3767

م
6
7
8
9
13

sig

معامل االرتباط
**3774
**3771
**3769
**3764
**3774

دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3731ودرجة حرية ( )28تساوي 37449

sig
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

عند
عند
عند
عند
عند

3731
3731
3731
3731
3731

ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3735ودرجة حرية ( )28تساوي 37349
يتضح مةن الجةدول روةم ( )11أن معامةل االرتاةاط اةين دةل قةرة والمجةال الدلة دال إحصةات عنةد مسةتوى
( ،)α ≥ 3731واذلك المجاالة صادوة لما وضعة لقياسو.
حساب معامل االرتباط بين فقرات المجال الثاني (التميز البشر) ) والدرجة الكمية لممجال كما هو
مبين في جدول (: )12
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جدول رقم ()12
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني (التميز البشر) ) والدرجة الكمية لممجال
م

معامل االرتباط

sig

م

معامل االرتباط

sig

1

**3774

دالة عند 3735

5

**3774

دالة عند 3731

2

**3764

دالة عند 3731

6

**3762

دالة عند 3731

3

**3759

دالة عند 3731

7

**3774

دالة عند 3731

4

**3764

دالة عند 3731

8

**3769

دالة عند 3731

ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3731ودرجة حرية ( )28تساوي 37449
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3735ودرجة حرية ( )28تساوي 37349
يتضح مةن الجةدول روةم ( )12أن معامةل االرتاةاط اةين دةل قةرة والمجةال الدلة دال إحصةات عنةد مسةتوى
( ،)α ≥ 3731واذلك المجاالة صادوة لما وضعة لقياسو.
حساب معامل االرتباط بين فقرات المجال الثالاث (التمياز الخادماتي) والدرجاة الكمياة لممجاال كماا هاو
مبين في جدول (: )13

جدول رقم ()13
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثالث (التميز الخدماتي) والدرجة الكمية لممجال
م
1
2
3
4
5

معامل االرتباط
**3775
**3764
**3762
**3763
**3767

م
6
7
8
9
13

sig

معامل االرتباط
**3771
**3773
**3763
**3778
**3778

دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
دالة عند 3731
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3731ودرجة حرية ( )28تساوي 37449

sig
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

عند
عند
عند
عند
عند

3731
3731
3731
3731
3731

ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3735ودرجة حرية ( )28تساوي 37349
يتضح مةن الجةدول روةم ( )13أن معامةل االرتاةاط اةين دةل قةرة والمجةال الدلة دال إحصةات عنةد مسةتوى
( ،)α ≥ 3731واذلك المجاالة صادوة لما وضعة لقياسو.

ج  -ثبات االستبانة
تم حساب الثبات لالستبانة بطريقتين :
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 -1معامل ألفا كرونباخ Cronbach Alpha
تةةم حسةةا

الهاةةاة الدل ة للحةةور احول ولمجاالتيةةا الم تلفةةة عةةن طريةةق حسةةا

معامةةل ألفةةا دروناةةاخ

 Cronbach Alphaعن طريق ارنامج الحاسو  spssدما ىو موضح االجداول التالية :
جدول رقم ()14
معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة
المحور األول  :التمكين

معامل ألفا كرونباخ

المجال

الهقا ة التنظيمية

3764

التفويض

3774

المشاردة االمعلوماة
رق العمل

3768
3784

الدرجة الكمية لمتمكين

3778

المحور الثاني  :التميز المؤسسي

التميز القيادي

3771

التميز الاشري

التميز ال دمات

3786
3767
الدرجة الكمية لمتميز المؤسسي

3769

ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3731ودرجة حرية ( )28تساوي 37449
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3735ودرجة حرية ( )28تساوي 37349
يتضح من الجدول روم ( )14أن معامل ألفا درونااخ للمجةال احول (الهقا ةة التنظيميةة) ( )3764وىةو
معامةةل هاةةاة وةةوي ،ووجةةد أن معامةةل ألفةةا دروناةةاخ للمجةةال الهةةان (التفةةويض) ( )3774وىةةو معامةةل هاةةاة
وةةوي ،ووجةةد أن معامةةل ألفةةا دروناةةاخ للمجةةال الهالةةث (المشةةاردة االمعلومةةاة) ( ) 3768وىةةو معامةةل هاةةاة
ووي ،ووجد أن معامل ألفا درونااخ للمجال الرااع ( رق العمل)( ) 3784وىو معامل هااة ووي.
ووجد أن معامل ألفا درونااخ للمحور احول ددل ( )3778وىو معامل هااة مرتفع ودال إحصات عند
مستوى داللة . 3.31
أما ما يتعلق االمحور الهان تاين أن معامل ألفةا دروناةاخ للمجةال احول (التميةز المؤسسة ) ()3771
وىو معامل هااة ووي ،ووجد أن معامل ألفا درونااخ للمجال الهان (التميز الاشةري) ( )3786وىةو معامةل
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هاةةاة وةةوي ،ووجةةد أن معامةةل ألفةةا دروناةةاخ للمجةةال الهالةةث (التميةةز ال ةةدمات ) ( ) 3767وىةةو معامةةل هاةةاة
ووي.
ووجد أن معامل ألفا درونااخ للمحور الهةان (التميةز المؤسسة ) ددةل ( )3769وىةو معامةل هاةاة مرتفةع
ودال إحصاتيا عند مستوى داللة . 3731
 -2التجزئة النصفية
تم حسا
حسا

الهااة الدل لالستاانة ومجاالتيا الم تلفة اين الفقراة الزوجية والفقةراة الفرديةة عةن طريةق

معامل الهااة لدل مجال من مجاالة االستاانة ااست دام طريقة التجزتةة النصةفية هةم إيجةاد معامةل

الهااة المعدل دما ىو موضح اجدول (.)15
جدول ()15
طريقة التجزئة النصفية
معامل
الثبات
المعدل

ر*8
=

ر8+

جدول رقم ()16
معامالت االرتباط لكل مجال من مجاالت االستبانة بطريقة التجزئة النصفية

المجال

معامل الثبات قبل

المحور األول  :التمكين
التعديل

الهقا ة التنظيمية
التفويض
المشاردة االمعلوماة
رق العمل
الدرجة الكمية لمتمكين
المحور الثاني  :التميز المؤسسي
0.47
التميز القيادي
0.58
التميز الاشري
0.69
التميز ال دمات
0.77
الدرجة الكمية لمتميز المؤسسي
3769
3763
3787
3754
3788

ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3731ودرجة حرية ( )28تساوي 37449
ويمة  rالجدولية عند مستوى داللة  3735ودرجة حرية ( )28تساوي 37349
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معامل الثبات المعدل
التعديل
0.82
0.77
0.93
0.70
0.94
0.64
0.73
0.82
0.87

يتضة ةةح مة ةةن الجة ةةدول روة ةةم ( )16أن معامة ةةل الهاة ةةاة للمجة ةةال احول (الهقا ة ةةة التنظيمية ةةة) ()3769
ومعامل الهااة المعدل ( ، )3782وأن معامل الهااة للمجال الهةان (التفةويض) ( )3763ومعامةل الهاةاة
المعةةدل ( ،)3777وأن معامةةل الهاةةاة للمجةةال الهالةةث (المشةةاردة االمعلومةةاة ) ( ، )3787ومعامةةل الهاةةاة
المعة ةةدل ( ،)3793أن معامة ةةل الها ة ةاة للمجة ةةال ال اراة ةةع ( ة ةةرق العمة ةةل) ( ، )3754ومعامة ةةل الهاة ةةاة المعة ةةدل
( ،)3773وأن معام ةةل الها ةةاة للمح ةةور احول ( ، )3788ومعام ةةل الها ةةاة المع ةةدل ( )3794وىة ة مع ةةامالة
هااة مرتفعة ودال إحصاتيا عند مستوى داللة .3.31
دما يتضح أن معامل الهااة للمجةال احول (التميةز المؤسسة ) ( )3747ومعامةل الهاةاة المعةدل
( ، )3764وأن معامل الهااة للمجال الهان (التميز الاشري ) ( )3758ومعامل الهاةاة المعةدل (،)3773
وأن معامةةل الهاةةاة للمجةةال الهالةةث (التميةةز ال ةةدمات ) ( )3769ومعامةةل الهاةةاة المعةةدل ( ،)3782وأن
معامل الهااة للمحور الهان ( ، )3777ومعامل الهااة المعدل ( )3787وى معامالة هااة مرتفعة ودال
إحصاتيا عند مستوى داللة .3.31
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار الفرضيات ومناقشة النتائج

أوالً
ثانياً

 :تمييد.
 :الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص
الشخصية و التنظيمية .

ثالثاً

 :تحميل مكونات أداة الدراسة ومناقشة النتائج.

رابعاً

:ﺇختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج.

09

أولً :تمهيد -:
ييدف ىذا الفصل إلى تحقيق أىداف الدراسة ،ومن أجل ذلك قام الباحث بجمع البيانات الالزمة
من خالل أداة الد ارسة ،وتم تفريغيا وتحميميا إحصائي واجراء االختبارات الالزمة التي تم التفصيل ليا في
الفصل الرابع وذلك لمتحقق من صحة فروض الدراسة ،وقد ﺇستخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية
لمعموم االجتماعية ( )spssفي تحميل البيانات ،والتوصل لمنتائج حسب الفروض.

ثانياً  :الوصف اإلحصائي لمجمع الدراسة وفق الخصائص الشخصية والتنظيمية :
قام الباحث بعرض التك اررات والنسب المئوية لوصف خصائص مجتمع الدراسة وذلك عمى النحو التالية :
الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية
الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص الشخصية كما ىو موضح في الجدول رقم (=)7

أ  :بالنسبة لمكمية :
جدول رقم ()77
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الكمية حيث ن = 505
الكمية

الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا خانيونس

كمية فمسطين التقنية _دير البمح

الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية _غزة

المجموع

العدد

النسبة المئوية

<7

>8?9

;7

?8:9

?9

:;9:

;80

% 700

يتضح من الجدول رقم (= )7أن ما نسبتو (>" )%8?9الكمية الجامعية لمعموم التكنولوجيا _
خانيونس" ،وأن (?" )%8:9كمية فمسطين التقنية_ دير البمح" وأن ما نسبتو (" )%:;9:الكمية
الجامعية لمعموم التقنية_ غزة".

ب :بالنسبة لمجنس :
جدول رقم ()78
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس حيث ن = 505
الجنس

العدد
7;8

النسبة المئوية
=:97

أنثى

;9

?8;9

;80

% 700

ذكر

المجموع
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يتضح من الجدول رقم (> )7أن ما نسبتو (" )%=:97ذكر" ،وأن ما نسبتو (?" )%8;9أنثى".
يرى الباحث بأن ىذه النتائج تعكس الحقيقة لمعامالت في الكميات التقنية ،حيث ان ىذه الكميات تتواجد
فييا نسبة من الذكور أكثر من االناث .

ج :بالنسبة لممستوى العميمي :
جدول رقم ()79
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى العممي حيث ن = 505
المستوى العممي

العدد

النسبة المئوية

دبموم

90

<7:9

بكالوريوس

?:

?:;9

ماجستير

?<

=999

دكتوراه
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?;9

المجموع

;80

% 700

يتضح من الجدول رقم (? )7أن ما نسبتو (<" )%7:9دبموم" ،وأن ما نسبتو (?)%:;9
"بكالوريوس" ،وأن ما نسبتو (=" )%999ماجستير" ،وأن ما نسبتو (?" )%;9دكتوراه" .يرى الباحث أن
العدد األكبر من العاممين في ىذه الكميات ىي لمشيادة الجامعية األولى "البكالوريوس" ،ويرى الباحث أن
الكميات تعتمد عمى المستوى العممي في توظيفيا لمعاممين لالرتقاء بمستوى الخدمات اإلدارية والتعميمية .

د  :بالنسبة لمعمر:
جدول رقم ()50
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر حيث ن = 505
العمر

العدد

النسبة المئوية

;90-8

?<

=999

:0-97

>0

?9

;0-:7

:0

;7?9

 ;7ما فوق

<7

>=9

المجموع

;80

% 700

يتضح من الجدول رقم ( )80أن ما نسبتو (= ،" 90-8;" )%999وأن ما نسبتو (?-97" )%9
 ،" :0وأن ما نسبتو (; ،":79;0" )%7?9وأن ما نسبتو (> ;7" )%=9ما فوق" .ويرى الباحث أن
09

ىذه النسبة تعكس العمر الذي يصل اليو العدد األكبر من العاممين وىو من ( ) :0-90سنة  ،وىو
العمر الذي يكون فيو الفرد في قمة عطائو .

ه  :بالنسبة لطبيعة العمل :
جدول رقم ()57
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب طبيعة العمل حيث ن = 505
طبيعة العمل
أكاديمي
إداري

المجموع

العدد

النسبة المئوية

<?

>:<9

?70

;998

;80

% 700

يتضح من الجدول رقم ( )87أن ما نسبتو (>")%:<9أكاديمي" ،وأن ما نسبتو (" )%;998إداري ".

و  :سنوات الخدمة :
جدول رقم ()55
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة حيث ن = 505
سنوات الخدمة

أقل من خمس سنوات

; -أقل من  70سنوات
-70أقل من ; 7سنة
; 7سنة فأكثر
المجموع

العدد

النسبة المئوية

;8

8;9:

=7

<9:9

<:

889:

<9

<7=9

;80

% 700

يتضح من الجدول رقم ( )88أن ما نسبتو (")%8;9:أقل من خمس سنوات" ،وأن ما نسبتو
(<-;" )%9:9أقل من 70سنوات" وأن ما نسبتو (< -70" )%889اقل من ; 7سنوات" ،وأن ما نسبتو
(< 7; )%7=9سنة فأكثر"  .يرى الباحث بأن ما نسبتو (< )%=:9من العينة تتمتع بخبرات ال تقل عن
عشر سنوات وىذا يعكس مدى الخبرة التي يتمتع بيا موظفو ىذه الكميات والتي تجعميم يؤدون عمميم
عمى أكمل وجو .

ثالثاً  :تحميل مكونات أداة الدراسة " واقع متغيرات الدراسة " ومناقشة النتائج
إن توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وعميو تم ﺇستخدام االختبارات المعممية
لتحميل فقرات االستبانة واإلجابة عمى الفرضيات.
09

تحميل فقرات الستبانة :
قام الباحث باستخدام ﺇختبار  Tلمعينة الواحدة ( )One SeampleT.testلتحميل فقرات االستبانة
فإذا كانت القيمة االحتمالية ( )Sigأكبر من (; )0.0نقبل الفرضية الصفرية ويكون في ىذه الحالة
متوسط آراء األفراد حول الظاىرة موضع الدراسة اقل من قيمة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)9أما إذا كانت
القيمة االحتمالية ( )Sigأقل من (; )090نرفض الفرضية الصفرية ويكون في ىذه الحالة متوسط آراء
األفراد حول الظاىرة موضع الدراسة أكبر من قيمة الموافقة المتوسطة وىي ( ،)9وفي ىذه الحالة يمكن
تحديد ما إذا كان متوسط االجابة يختمف ﺇختالفاً جوىرياً عن درجة الموافقة المتوسطة ،وذلك من خالل
قيمة االختبار.

نتائج تحميل مجالت المحور األول التمكين
قام الباحث بحساب حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي والقيم االحتمالية
لجميع مجاالت المحور األول كما ىو موضح بجدول رقم ()23
جدول رقم ()23
حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والوزن النسبي لكل مجال
م.

المجال

7

الثقافة التنظيمية
التفويض
المشاركة بالمعمومات
فرق العمل

8
9
:

الدرجة الكمية

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية

الرتبة

()sig

3.52

1.04

70.4

13.2

0900

:

3.66

1.01

73.3

18.5

0900

8

3.62

1.05

72.5

15.1

0900

9

3.75

0.98
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19.1

0900

7

3.64

1.02

72.8

18.4

0.00

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05
يتضح من الجدول (: )23

 ﺇحتمت الفقرة الرابعة "فرق العمل "المرتبة األولى بمتوسط حسابي ;=( 99الدرجة الكمية من  ):أي أن
المتوسط الحسابي النسبي ;=، %وقيمة ﺇختبار  Tتساوي  7?97وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي
 090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة ﺇحصائياً عند مستوى داللة (  ، ) α ≤ 0.05مما يدل عمى أن
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متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن
ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك الى اىتمام الكميات التقنية بموضوع فرق العمل وأن فرق العمل موجودة بقوة في
ىذه الكميات والذي من شأنو أن يعزز روح الفريق لدى العاممين ويقمل من ﺇتخاذ الق اررات بصفة فردية
من المستويات العميا .
 وﺇحتمت الفقرة األولى "الثقافة التنظيمية" المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( 99;8الدرجة الكمية من ):
أي أن المتوسط الحسابي النسبي ، %=09:وقيمة ﺇختبار  Tتساوي  7998وأن القيمة االحتمالية
( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة ﺇحصائياً عند مستوى داللة (  ، ) α ≤ 0.05مما
يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا
يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك الى عدم ﺇ ىتمام العاممين الكافي بثقافة المنظمة وأن الكميات يجب أن تعزز تبني
ثقافة المنظمة لدى العاممين وأن مفيوم الثقافة التنظيمية لدى العاممين من شأنو أن يدخل االرتباك
لدى العاممين ويقمل من االنتماء الى تمك المؤسسات .
 وبشكل عام فان النتائج في الجدول السابق تدل عمى أن المتوسط الحسابي يساوي ( )99<:أي أن
المتوسط الحسابي النسبي (> ،)%=89قيمة االختبار ( )7>9:وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي
(.)09000
وتشير اآلراء المأخوذة من العاممين إلى وجود التمكين بجميع مجاالتو بنسبة مرتفعة في الكميات
التقنية قيد الدراسة وىذه النتائج تتطابق مع الدراسات كدراسة السعودي(،)8079ودراسة الطعاني (،)8079
ودراسة ) ،Badah,(2012ودراسة الضالعين (،)8070ودراسة العطار ( ،)8078ودراسة نسمان
( ،)8077ودراسة األصقة ( ،)8070ودراسة الجعبري ( ، )8070ودراسة أندراوس ومعايعة (>،)800
والتي أشارت الى أن معظم فقرات مفيوم التمكين قد تحققت بدرجة عالية وضمن ممارسة عالية  ،ودراسة
الجميمي (> ،)800التي بينت أن أفراد الدراسة موافقون عمى مستويات التمكين  ،ودراسة المعاني وارشيدة
(? ، )800ودراسة الشيراني (? ، )800و دراسة المبيضين (، )8077التي أظيرت أن العاممين يشعرون
بمستوى متوسط من التمكين ،كما واتفقت مع دراسة  )800=( Gerbert ,et alالتي بينت أن العاممين
يدركون التمكين في اتجاىين ( فرص وتيديدات ).

09

بينما وﺇختمفت النتائج مع بعض الدراسات مثل دراسة  ،)800>( Emersonالتي بينت نتائجيا أن
ىناك ضعف في إدراك العاممين لمتمكين وقد يعود ذلك إلى طبيعة ومكان الدراسة ﺇذ أنيا تمت خارج
المنطقة العربية وكذلك يمكن أن يكون لمبعد الزماني الدور .
جدول رقم ()24
حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال الثقافة التنظيمية
م.

7

المجال
تسيم ثقافة الكمية في زيادة التماسك بين

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة

الحتمالية الرتبة
()sig

3.95

0.98

79.1

17.2

0900

7

8

ترفع ثقافة الكمية من مستويات االلتزام.

3.8

0.98

76

14.5

0900

8

9

تعزز ثقافة الكمية األدوار القيادية فييا.

3.6

1.03

71.9

10.3

0900

:

3.61

1.06

72.2

10.2

0900

9

3.43

1

68.5

7.56

0900

<

3.21

1.11

64.3

3.44

0900

>

3.19

1.12

63.7

2.96

0900

?

3.56

1.02

71.2

9.78

0900

;

3.34

1.07

66.8

5.62

0900

=

3.52

1.04

70.4

13.2

0900

:
;
<
=
>
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العاممين.

تنمي ثقافة الكمية رقابة ذاتية لسموكي
واتجاىاتي المرغوبة.
تنمي ثقافة الكمية الشعور بالسعادة في أثناء
عممي .
ثقافة الكمية مستوى واحد ميما اختمف
المستوى الوظيفي لمموظفين .
يوجد عدالة بين الموظفين في معامالتيم.
تمنحني ثقافة الكمية الشعور باالنحياز
لمميام الموكمة إلي .
الق اررات التي تتخذىا الكمية تحدث بدون
عنصر المفاجئة .

الدرجة الكمية

المتوسط الحسابي دال احصائي عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05
يتضح من الجدول (: )24
أشارت النتائج في الجدول السابق عمى أن المتوسط الحسابي لمفقرات تراوح بين (;?،)997?-99
وأن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية يساوي ( )99;8أن المتوسط الحسابي النسبي ( ،)%=09:قيمة
االختبار ( )7998وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000يعني أن ىذا المجال دال إحصائي عند
مستوى داللة (  ) α ≤ 0.05بمعنى أن ىناك موافقة عمى ىذا المجال.
09

 ﺇ حتمت الفقرة األولي "تسيم ثقافة الكمية في زيادة التماسك بين العاممين "المرتبة األولى بمتوسط
حسابي ;?( 99الدرجة الكمية من?) أي أن المتوسط الحسابي النسبي، %=?97وقيمة ﺇختبار T
تساوي 7=98وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة ﺇحصائياً عند
مستوى داللة (  ، ) α ≤ 0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى
درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه
الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك إلى أن افراد العينة يرون بأغمبية أن ثقافة الكمية تسيم في زيادة التماسك بين
العاممين فاذا أدرك العاممين القيم والعادات والسموك الذي يرسم التصرف بين العاممين كان من شأنو
أن يؤدي الى التماسك بينيم .
 وﺇحتمت الفقرة السابعة "يوجد عدالة بين الموظفين في معامالتيم" المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي
?( 997الدرجة الكمية من?) أي أن المتوسط الحسابي النسبي =، %<99وقيمة اختبار  Tتساوي
<? 89وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة ﺇحصائياً عند مستوى
داللة (; ، ( α ≤ 090مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة
الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك إلى أن أفراد العينة يرون

أنو يوجد عدالة بدرجة قميمة بين العاممين في

معامالتيم.
وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة المبيضين( ،)8077ودراسة ( ، )Alge,2006والتي خمصت الى أن تمكين
العاممين في السموكيات التنظيمية يزيد من االمكانيات االبداعية ليم  .كما أوصت دراسة العزب ()8079
بضرورة ايجاد ثقافة تنظيمية تعزز االستخدام األمثل والفعال لوظائف ادارة الموارد البشرية في البيئة
التنظيمية .

09

جدول رقم ()25
حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال التفويض
م.

المجال

7

تثق إدارة الكمية في قدرتي عمى أداء الميام الموكمة إلي .

8
9
:
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توفر لي وظيفتي في الكمية فرصة جيدة التخاذ الق اررات
باستقاللية .
تمنحني الكمية المرونة المناسبة لمتصرف في أداء
ميامي.
تنمي الكمية روح التفويض لدى موظفييا.
ال يمارس رؤسائي الصالحيات المفوضة إلي خالل فترة
التفويض.
أقوم بحل المشكالت التي تواجيني في عممي بنفسي .
يسمح لي باتخاذ أي قرار يضمن انجاز أعمالي بمستوى
متميز.
استطيع أن أغير الطرق التي أؤدي بيا عممي عندما
ارغب في ذلك.

الدرجة الكمية

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة

الحتمالية الرتبة
()sig

4.18

0.82

83.7

25.8

0900

7

3.63

1

72.6

11.2

0900

:

3.63

1

72.7

11.3

0900

9

3.43

1.14

68.5

6.66

0900

>

3.53

0.99

70.5

9.52

0900

=

3.71

1.05

74.1

12

0900

8

3.53

1.05

70.7

9.01

0900

<

3.67

1.06

73.4

11.2

0900

;

3.66

1.01

73.3

18.5

0900

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05
يتضح من الجدول (: )25
المتوسط الحسابي لمفقرات تراوح بين (> ،) 99;9-:97وأن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية يساوي
(<< )99أن المتوسط الحسابي النسبي ( ،)%=999قيمة االختبار (; )7>9وأن القيمة االحتمالية ()sig
تساوي ( )09000يعني أن ىذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة (  ) α ≤ 0.05بمعنى أن ىناك
موافقة عمى ىذا المجال.
ﺇحتمت الفقرة األولي " تثق الكمية في قدرتي عمى أداء الميام الموكمة الي " المرتبة األولى بمتوسط
حسابي >( :97الدرجة الكمية من>) أي أن المتوسط الحسابي النسبي=، %>99وقيمة ﺇختبار  Tتساوي
>8;9وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة

09

(  ، ) α ≤ 0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة
المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
وي رجع الباحث ذلك الى ان افراد العينة يرون بأغمبية أن ىناك ثقة من قبل الكمية في قدرات أداء العاممين
لمميام الموكمة الييم وىذه الثقة من شأنيا أن تعزز األداء المتميز لدى العاممين كأسموب من أساليب
التحفيز المعنوي .
وﺇحتمت الفقرة السابعة " تنمي الكمية روح التفويض لدى موظفييا " المرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ( 99<9الدرجة الكمية من>) أي أن المتوسط الحسابي النسبي =، %=89وقيمة ﺇختبار  Tتساوي
<< <9وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة ﺇحصائياً عند مستوى
داللة (  ، ) α ≤ 0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة
المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك إلى أن أفراد العينة يرون أن الكمية تنمي ولكن بدرجة قميمة روح التفويض
لدى العاممين .
أما حصول مجال التفويض عمى نسبة مرتفعة يتفق مع بعض الدراسات كدراسة العطار
( ، )8078ودراسة نسمان ( ، )8077والتي بينت أن التفويض موجود بنسبة مرتفعة  ،ودراسة المبيضين
( ،)8077كما اختمفت مع دراسة المبيضين ( ، )8077ودراسة المعاني والرشودي (? ، )800والتي
حصل التفويض عمييا بنسبة متوسطة  ،كما واتفقت مع دراسة الجعبري ( ، )8070والتي بينت أىمية
التفويض كبعد من أبعاد التمكين لدى العاممين في الجامعات الفمسطينية  ،ودراسة عريقات (، )8070في
وجود ىيكل تنظيمي مرن يسمح بتفويض السمطات في منظمات األعمال في األردن .
كما اختمفت مع دراسة عبد األمير وعبد الرسول (> )800والتي بينت أن ىناك ضعفا في الثقة
بين اإلدارة وأعضاء الفريق .
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جدول رقم ()26
حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال المشاركة بالمعمومات
المجال

7
8
9

يتم مشاركة كافة الموظفين بالمعمومات عن
نشاط الكمية باستمرار.
يوجد ثقافة عالية لدى الموظفين في الكمية نتيجة
المشاركة في المعمومات.
تتيح المشاركة بالمعمومات في الكمية إمكانية
تحديد مجاالت القوة والضعف.

المتوسط

النحراف
المعياري

الحسابي

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية

الرتبة

()sig

3.66

1.06

73.2

11.1

0900

:

3.44

1.03

68.8

7.6

0.00

?

3.61

1.05

72.1

10.3

0900

<

يوجد لدى الكمية بنية تكنولوجية عالية المستوى

:

تمكن الموظفين من التعرف عمى كافة المعمومات 3.79

0.99

75.8

14.2

0900

7

المطموبة إلنجاز أعماليم.

;
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تتصف بيئة العمل بالكمية بتوفير وسائل مختمفة
لتوصيل معمومات متنوعة لموظفييا .
تحرص إدارة الكمية عمى إعالم جميع الموظفين
برسالة الكمية منذ تعينيم.
تحرص إدارة الكمية عمى التطوير المستمر لقدرات
الموظفين عبر عقد الندوات واستضافة الخبراء .
تحرص إدارة الكمية عمى إتاحة المعمومات
والمعرفة بشكل مستمر .
يخضع الموظفون بالكمية لدورات تدريبية مستمرة
عن كيفية استخدام المعمومات وتحميميا.

الدرجة الكمية

3.71

0.99

74.3

12.8

0900

8

3.71

1.07

74.1

11.8

0900

9

3.61

1.1

72.2

9.89

0900

;

3.57

1.05

71.4

9.66

0900

=

3.51

1.1

70.2

8.23

0900

>

3.62

1.05

72.5

15.1

0900

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05
يتضح من الجدول (: )26
المتوسط الحسابي لمفقرات تراوح بين (?= ،) 99::-99وأن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية يساوي
( )99<8أي أن المتوسط الحسابي النسبي (; ،)%=89قيمة االختبار ( )7;97وأن القيمة االحتمالية ()sig
تساوي ( )09000يعني أن ىذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة (; )α ≥ 090بمعنى أن ىناك
موافقة عمى ىذا المجال.

999

ﺇ حتمت الفقرة الرابعة "يوجد لدى الكمية بنية تكنولوجية عالية المستوى تمكن الموظفين من التعرف
عمى كافة المعمومات المطموبة إلنجاز أعماليم "المرتبة األولى بمتوسط حسابي ?= (99الدرجة الكمية
من?) أي أن المتوسط الحسابي النسبي>، %=;9وقيمة اختبار  Tتساوي 7:98وأن القيمة االحتمالية
( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة ﺇحصائياً عند مستوى داللة (; ،) α ≤ 090مما يدل
عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن
ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك الى ان افراد العينة يرون بأغمبية أن ىناك بنية تحتية تكنولوجية عالية لدى
الكميات وىذا دليل عمى أن الكميات تتبع نظام تكنولوجي مرن يسمح بتطويرىا وتحديثيا بشكل مستمر
وعند الحاجة .
وﺇحتمت الفقرة الثانية " يوجد ثقافة عالية لدى الموظفين في الكمية نتيجة المشاركة في المعمومات "
المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( 99::الدرجة الكمية من?) أي أن المتوسط الحسابي النسبي >%<>9
،وقيمة اختبار  Tتساوي <=9وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة
احصائيا عند مستوى داللة (  ، ) α ≤ 0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد
عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه
الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك الى أن أفراد العينة يرون أنو توجد ثقافة عالية ولكن بدرجة أقل من المجاالت
األخرى في الكميات نتيجة المشاركة بالمعمومات وأن ىذه الثقافة نتائج أشياء أخرى غير المشاركة
بالمعمومات وىذا دليل عمى أن الثقافة شيء تراكمي وليس عرضي .
ﺇتفقت ىذه الدراسة مع دراسة العطار ( ، )8078التي أظيرت أىمية لالتصال الفعال ودراسة
الجميمي (> ،)800التي بينت أىمية التواصل وتبادل المعمومات مع المدراء وىي من أىم مستويات
التمكين  ،كما واتفقت مع دراسة عبد األمير وعبد الرسول (> ، )800والتي أشارت الى أن جامعة
القادسية من الناحية اإلدارية تعتمد عمى قنوات اتصال فعالة تسيل إيصال المعمومات  ،ودراسة
 )800>( Emersonوالتي بينت ضرورة تقييم وسائل االتصال .
وﺇختمفت ىذه الدراسة مع دراسة الجعبري ( ، )8070والتي بينت أن االتصاالت الفعالة كبعد من
أبعاد التمكين اإلداري تأتي ضمن األبعاد األقل أىمية في شعور العاممين بالتمكين .

999

جدول رقم ()27
حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال فرق العمل
المجال
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يوجد لدى الكمية فرق عمل متخصصة إلنجاز
الميمات اليومية.
يسود روح العمل والمساعدة بين الموظفين
بالكمية .
تتبنى إدارة الكمية فمسفة العمل بروح الفريق .
تتسم األجواء بين أعضاء فرق العمل المختمفة
بالكمية بالثقة .
تنفذ فرق العمل في الكمية ما تتخذه من
ق اررات .
تستطيع فرق العمل بالكمية اتخاذ الق اررات
المتعمقة بعمميم .
يمتزم جميع أعضاء الفريق بتنفيذ الق اررات.

الدرجة الكمية

المتوسط

النحراف
المعياري

الحسابي

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية

الرتبة

()sig

3.87

0.96

77.4

16.1

0900

7

3.77

0.95

75.4

14.5

0900

:

3.78

1

75.5

13.9

0900

9

3.59

1.07

71.8

9.83

0900

=

3.74

0.9

74.8

14.6

0900

;

3.78

0.97

75.6

14.3

0900

8

3.72

0.98

74.3

12.9

0900

<

3.75

0.98

75

19.1

0900

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05
يتضح من الجدول (: )27
المتوسط الحسابي لمفقرات تراوح بين (=> ،) 99;?-99وأن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية
يساوي (;= )99أي أن المتوسط الحسابي النسبي (;= ،)%قيمة االختبار ( )7?97وأن القيمة االحتمالية
( )sigتساوي ( )09000يعني أن ىذا المجال دال إحصائي عند مستوى داللة (  ) α ≤ 0.05بمعنى أن
ىناك موافقة عمى ىذا المجال.
ﺇحتمت الفقرة األولى " يوجد لدى الكمية فرق عمل متخصصة إلنجاز الميمات اليومية "المرتبة
األولى بمتوسط حسابي =>( 99الدرجة الكمية من=) أي أن المتوسط الحسابي النسبي، %==9:وقيمة
اختبار  Tتساوي 7<97وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة ﺇحصائيا
عند مستوى داللة (; ،)≤α 090مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة
الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
999

ويرجع الباحث ذلك الى ان افراد العينة يرون بأغمبية أن ىناك فرق عمل متخصصة في ىذه الكميات .
وﺇحتمت الفقرة الرابعة" تتسم األجواء بين أعضاء فرق العمل المختمفة بالكمية بالثقة " المرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ?;( 99الدرجة الكمية من=) أي أن المتوسط الحسابي النسبي >، %=79وقيمة
ﺇختبار  Tتساوي  ?9>9وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة
ﺇحصائياً عند مستوى داللة (; ،) ≤ α 090مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد
عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه
الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك الى أن الثقة تكون قميمة بين أفراد فرق العمل .
وﺇتفقت ىذه الدراسة عمى أىمية فرق العمل مع دراسة السعودي (،)8079ودراسة العطار
( ، )8078ودراسة نسمان ( ، )8077ودراسة الجعبري ( ،)8070والتي أظيرت توفر العمل الجماعي في
الجامعات الفمسطينية كبعد من أبعاد التمكين اإلداري  ،ودراسة عبد األمير وعبد الرسول (> )800والتي
بينت ايمان اإلدارة العميا بإمكانات العمل كفريق  ،كما واتفقت مع دراسة المعاني والرشودي (?، )800
حول أىمية فرق العمل كبعد من أبعاد التمكين اإلداري .

نتائج تحميل مجالت المحور الثاني التميز المؤسسي
قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي والقيم االحتمالية لجميع
مجاالت المحور الثاني ومجاالتو كما ىو موضح بجدول رقم ()28
جدول رقم ()28
حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والوزن النسبي لكل مجال من التميز المؤسسي
م.

المجال

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية

الرتبة

()sig

7

التميز القيادي

3.73

1.06

74.6

17.1

0900

7

8

التميز البشري

3.46

1.13

69.3

10.2

0900

9

9

التميز الخدماتي

3.58

1.06

71.6

13.8

0900

8

الدرجة الكمية

3.59

1.08

71.8

14.6

0900

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05

999

يتضح من الجدول (: )28
المتوسط الحسابي يساوي (?; )99أي أن المتوسط الحسابي النسبي (> ،)%=79قيمة االختبار
(> )=79وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي (.)09000
ﺇحتمت الفقرة األولى " التميز القيادي "المرتبة األولى بمتوسط حسابي (99=9الدرجة الكمية من)9
أي أن المتوسط الحسابي النسبي <، %=:9وقيمة اختبار  Tتساوي  7=97وأن القيمة االحتمالية ()sig
تساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة ﺇحصائياً عند مستوى داللة (  ، ) α ≤ 0.05مما يدل عمى
أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك
موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك إلى اىتمام الكميات التقنية بالقيادات إلنجاز وتحقيق التميز المؤسسي .
وﺇحتمت الفقرة الثانية " التميز البشري" المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي < ( 99:الدرجة الكمية من  )9أي
أن المتوسط الحسابي النسبي ، %<?99وقيمة ﺇختبار  Tتساوي  7098وأن القيمة االحتمالية ()sig
تساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة (  ، ) α ≤ 0.05مما يدل عمى
أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك
موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك إلى أن الكميات تيتم بالقيادات ثم بالخدمات ثم بالتميز البشري .
وﺇتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة العزب ( )8079ودراسة الضالعين ( )8077و دراسة حسن
،عبدالمحسن ( ،)8070والتي أظيرت أن التميز المؤسسي موجود ،وكانت دراسة النسور ( )8070بنسبة
متوسطة  ،ودراسة الجعبري (?، )800والتي أظيرت وجود التميز المؤسسي .
كما ﺇختمفت مع دراسة  ،)800:( Egelarrوالتي أظيرت أن التميز أقل من المتوسط .

999

جدول رقم ()29
حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال التميز القيادي
المجال

م

تؤكد إدارة الكمية عمى االلتزام بمعايير التميز

7

القيادي.
تتبنى إدارة الكمية األىداف االستراتيجية استنادا

8

إلى حاجات الطمبة ورغباتيم .
تتولى إدارة الكمية عممية التخطيط لالحتياجات

9

المستقبمية .

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية

الرتبة

()sig

3.93

0.96

78.7

17.4

0900

7

3.67

1.03

73.4

11.5

0900

>

3.84

1

76.8

15

0900

9

تيتم إدارة الكمية بإقامة الدورات التخصصية التي

تيدف إلى تعريف الموظفين في جميع المستويات 3.59

:

1.11

71.8

9.47

0900

?

بأىمية التميز في عمميم .
تسعى إدارة الكمية باستمرار إلى تحقيق مركز

;

تنافسي جيد .
تشجع إدارة الكمية الموظفين نحو تقديم أفكار

<

متميزة جديدة .
توفر إدارة الكمية الترتيبات الالزمة بيدف تقديم

=

أداء متميز.
تخصص إدارة الكمية موازنة مناسبة لتقديم أداء

>

متميز.
تعمل إدارة الكمية عمى تحفيز موظفييا حتى تتمكن

?

من تقديم خدمات متميزة .

70

تسعى إدارة الكمية إلى تبني فمسفة التغيير حسب
الحاجة .

الدرجة الكمية

3.92

1.05

78.6

15.8

0900

8

3.74

1.11

74.8

11.9

0900

;

3.78

1.01

75.5

13.7

0900

:

3.7

1.11

74

11.2

0900

=

3.38

1.09

67.7

6.27

0900

70

3.73

1.08

74.5

12

0900

<

3.73

1.06

74.6

17.1

0900

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05
يتضح من الجدول (: )29
المتوسط الحسابي لمفقرات تراوح بين ( ،) 999>-99?9وأن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية
يساوي ( )99=9أي أن المتوسط الحسابي النسبي (< ،)%=:9قيمة االختبار ( )7=97وأن القيمة
999

االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000يعني أن ىذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة (;)α ≥ 090
بمعنى أن ىناك موافقة عمى ىذا المجال.
ﺇحتمت الفقرة األولى " تؤكد إدارة الكمية عمى االلتزام بمعايير التميز القيادي" المرتبة األولى
بمتوسط حسابي (99?9الدرجة الكمية من )70أي أن المتوسط الحسابي النسبي =، %=>9وقيمة ﺇختبار T
تساوي 7=9:وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيا عند
مستوى داللة (; ،( α ≥ 090مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة
الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك الى أن الكميات لدييا التزام بمعايير التميز القيادي وىو المجال األكثر موافقة عميو.
وﺇحتمت الفقرة التاسعة " تعمل إدارة الكمية عمى تحفيز موظفييا حتى تتمكن من تقديم خدمات
متميزة " المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي >( 999الدرجة الكمية من  )70أي أن المتوسط الحسابي النسبي
=، %<=9وقيمة اختبار  Tتساوي = <98وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه
الفقرة دالة ﺇحصائياً عند مستوى داللة (  ، ) α ≤ 0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه
الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة
عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك الى أن العاممين يرون أن التحفيز موجود ولكنو ال يقابل ما يريدونو أو
يتوقعونو لموصول من خاللو الى التميز وىذا يؤكد عمى إدارة الكمية وضع خطط مستقبمية لتمبية حاجات
العاممين وادراك االدارة لنوع التحفيز المطموب كمدخل لموصول الى التميز .
واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة النسور (، )8070والتي اىتمت بالتميز القيادي  ،ودراسة متعب
وراضي ( ، )8070والتي تعطي أثر لمريادية في األداء المتميز .

999

جدول رقم ()30
حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال التميز البشري
م.

7
8
9
:
;
<
=
>

المجال
تقوم الكمية بتطوير كفاءات موظفييا لتحقيق
اإلبداع والتميز .
تستقطب الكمية ذوي الكفاءات لمعمل فييا .
توفر الكمية لموظفييا أدوات حديثة تساعدىم عمى
القيام بإعماليم بجودة عالية .
يحصل موظفو الكمية عمى مكافئات تناسب
تقيميم.
تتيح الكمية فرص ابتعاث الموظفين المتميزين
لدييا.
تستخدم الكمية برنامجا فعاال لدمج الموظفين الجدد
في العمل .
تيتم إدارة الكمية بقياس الرضا الوظيفي لموظفييا
دوريا .
تقوم إدارة الكمية بالتأكد من حسن استثمارىا
لمعاممين في الكمية .

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية

الرتبة

()sig

3.76

1.05

75.3

12.9

0900

7

3.74

1.01

74.8

13

0900

8

3.66

1.16

73.2

10.1

0900

9

3.15

1.22

63

2.17

0900

?

3.38

1.19

67.6

5.7

0900

=

3.4

1.09

67.9

6.51

0900

;

3.16

1.22

63.3

2.39

0900

>

3.39

1.09

67.8

6.37

0900

<

تخصص إدارة الكمية موازنة خاصة لمعاممين بتنفيذ

?

األنشطة االجتماعية (من رحالت ترفييية وأنشطة 3.53

1.09

70.5

8.59

0900

:

ثقافية ...الخ)

الدرجة الكمية

1.13

3.46

69.3

10.2

0900

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05
يتضح من الجدول (: )30
أن المتوسط الحسابي لمفقرات تراوح بين (<= ،)997; -99وأن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية
يساوي (< )99:أي أن المتوسط الحسابي النسبي ( ،)%<?99قيمة االختبار ( )7098وأن القيمة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000يعني أن ىذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05
بمعنى أن ىناك موافقة عمى ىذا المجال.

999

ﺇحتمت الفقرة األولى " تقوم الكمية بتطوير كفاءات موظفييا لتحقيق اإلبداع والتميز " المرتبة
األولى بمتوسط حسابي <=(99الدرجة الكمية من?) أي أن المتوسط الحسابي النسبي ، %=;99وقيمة
اختبار  Tتساوي ?789وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة ﺇحصائياً
عند مستوى داللة (; ، )α ≤ 090مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة
الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك الى أن الكميات لدييا اىتمام كبير لتطوير الكفاءات لموصول الى التميز .
وﺇحتمت الفقرة الرابعة " يحصل موظفو الكمية عمى مكافئات تناسب تقيميم " المرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي ;(997الدرجة الكمية من ?) أي أن المتوسط الحسابي النسبي ، %<9وقيمة ﺇختبار T
تساوي = 897وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة ﺇحصائياً عند
مستوى داللة (  ، ) α ≤ 0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة
الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك إلى أن الموظفين يحصمون عمى المكافئات ولكنيا ال تتناسب مع تقيميم مما يؤكد
لإلدارة عمى ما سبق في الفقرة السابقة وىي وضع خطة كاممة لنظام مكافئات تقييم االفراد لدييا .
أثر لمموارد البشرية في تحقيق الميزة
وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة حسن (? ، )800والتي أظيرت ا
التنافسية.
جدول رقم ()31
حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال التميز الخدماتي
م.

7

المجال
تقوم الكمية بإجراء استطالعات مستمرة لمتعرف
عمى حاجات روادىا المتنوعة .

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

3.54

1.12

المتوسط
الحسابي
النسبي

70.8

قيمة
الختبار

8.57

القيمة
الحتمالية

الرتبة

()sig

0900

<

تخضع عمميات تقديم الخدمات المختمفة التي

8

تقدميا الكمية إلى روادىا إلى ضبط وتطوير

3.43

1.02

68.6

7.5

0900

70

مستمرين .

9

تعتمد الكمية عمى الوسائل التكنولوجية الحديثة في

3.89

0.99

77.9

16

0900

7

:

تتسم إجراءات تقديم الخدمات بالسرعة .

3.47

1.04

69.3

7.98

0900

?

;

تتسم إجراءات تقديم الخدمات بالراحة .

3.49

1.08

69.7

8.05

0900

>

تقديم خدماتيا .
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تقوم الكمية بالرقابة بشكل مستمر عمى مرافقيا

<

لتحسين آلية تقديم الخدمات .
تشجع الكمية التغذية الراجعة من الموظفين

=

لالرتقاء بمستوى الخدمات .
تتأكد الكمية من روادىا أنيا تبذل قصارى جيدىا

>

لتقديم خدمات متميزة .
تقدم الكمية الخدمات بما يتوافق مع احتياجات

?

روادىا.
تحرص الكمية عمى متابعة أفضل الخدمات

70

المتبعة في الكميات األخرى.

الدرجة الكمية

3.74

1.03

74.9

12.8

0900

8

3.51

1.01

70.2

8.91

0900

=

3.55

1.09

70.9

8.95

0900

;

3.58

1

71.5

10.3

0900

:

3.62

1.18

72.3

9.29

0.00

9

3.58

1.06

71.6

13.8

0900

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05
يتضح من الجدول (: )31
المتوسط الحسابي لمفقرات تراوح بين (;; ،) 99:=-99وأن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية يساوي
( )99<8أي أن المتوسط الحسابي النسبي ( ،)%=899قيمة االختبار (? )?98وأن القيمة االحتمالية ()sig
تساوي ( )09000يعني أن ىذا المجال دال إحصائي عند مستوى داللة (  ) α ≤ 0.05بمعنى أن ىناك
موافقة عمى ىذا المجال.
ﺇحتمت الفقرة الثالثة " تعتمد الكمية عمى الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتيا " المرتبة
األولى بمتوسط حسابي ?>(99الدرجة الكمية من )70أي أن المتوسط الحسابي النسبي ?، %==9وقيمة
ﺇختبار  Tتساوي <7وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي  090000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة ﺇحصائياً
عند مستوى داللة (  ، ) α ≤ 0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى
درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك الى أن الكميات تعتمد عمى الوسائل التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتيا وبشكل
كبير .
وﺇحتمت الفقرة الثانية " تخضع عمميات تقديم الخدمات المختمفة التي تقدميا الكمية إلى روادىا إلى
ضبط وتطوير مستمرين " المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي (99:9الدرجة الكمية من )70أي أن المتوسط
الحسابي النسبي <، %<>9وقيمة ﺇختبار  Tتساوي ;=9وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي 090000
لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى داللة (  ، ) α ≤ 0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة

990

االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،9وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل
أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة .
ويرجع الباحث ذلك الى أن الموظفين يرون أن ىناك االىتمام األقل بضبط وتطوير مستمرين في
تقديم الخدمة فيجب عمى االدارة أن تقدم خدمة تفوق توقعات الجميور طالب الخدمة  .واتفقت ىذه
الدراسة مع دراسة النسور ( )8070ن والتي اىتمت بالتميز بتقديم الخدمة .

رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج - :
قام الباحث باستخدام معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين المتغيرات المستقل والمتغيرات التابعة
وقد جاء ﺇستخدام معامل االرتباط بيرسون الن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي حسب نتائج ﺇختبار (K

الفرضية الرئيسة -:
توجد عالقة ذات دللة ﺇحصائية عند مستوى دللة ( ...0

 ) αبين تمكين العاممين وتحقيق

التميز المؤسسي في الكميات التقنية في قطاع غزة .
 -7توجد عالقة ذات دللة ﺇحصائية عند مستوى دللة ( ...0
وتحقيق التميز القيادي .

 ) αبين تمكين العاممين

لتوضيح طبيعة دور التمكين في تحقيق التميز القيادي في الكميات التقنية في محافظات غزة تم
توضيح العالقة بين أبعاد التمكين والتميز القيادي من خالل استخدام معامل بيرسون لتوضيح االرتباط
بينيما ،ثم تم ﺇستخدام تحميل االنحدار لتوضيح دور التمكين في تحقيق التميز القيادي و طبيعة العالقة
بين أبعاد التمكين والتميز القيادي في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة

جدول رقم ()32
نتائج معامل الرتباط بين أبعاد التمكين وعناصر التميز القيادي
معامل ارتباط

القيمة الحتمالية

بيرسون

()sig

الثقافة التنظيمية

**09<9

0900

التفويض

**09<:

0900

<=**09

0900

فرق العمل

==**09

0900

الدرجة الكمية (التمكين)

**09>0

0900

المجالت

المشاركة بالمعمومات

التميز القيادي

999

 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين التمكين والتميز القيادي ( )09>0وأن القيمة االحتمالية
( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك عالقة
طزدية قوية بيه التمكيه والتميز القيادي9
 يتبين من الجدول السابق أن معمل ارتباط بين الثقافة التنظيمية والتميز القيادي ( )09<9وأن القيمة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك
عالقة طزدية قوية بيه الثقافة التنظيمية والتمييز القيادي9
 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين التفويض والتميز القيادي ( )09<:وأن القيمة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك
عالقة طزدية قوية بيه التفويض والتميز القيادي9
 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين المشاركة بالمعمومات والتميز القيادي (<= )09وأن
القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن
هناك عالقة طزدية قوية بيه المشاركة بالمعلومات والتميز القيادي9
 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين فرق العمل والتميز القيادي ( )0.>0وأن القيمة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك
عالقة طزدية قوية بيه فزق العمل والتميز القيادي9
 ومما سبق يرى الباحث بأن الكميات التقنية يجب أن تعمل عمى تنظيم فرق عمل واعطائيا المزيد من
المشاركة بالمعمومات وتفويض السمطات وتبني جيد لثقافة المنظمة والعمل عمى تفويض السمطات
لموصول الى التميز المؤسسي .

دور لمتمكين في تحقيق التميز القيادي في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة
تم ﺇستخدام تحميل االنحدار المتعدد بطريقة ( )stepwiseخطوة خطوة ،والذي يستبعد المتغي ارت غير
الدالة من نتيجة التحميل.
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جدول ()33
تحميل النحدار المتدرج وتبيان النحدار

قيمة

معامل االرتباط

مربع معامل االرتباط

قيمة  Pمستوى الداللة

بيتا

المتعدد ()R

المتعدد R2

المحوسب*

الثقافة التنظيمية

0979

;<09

0.42

0907

التفويض

0999

=09:

0.22

0907

;097

09=:

0.55

09008

=097

?<09

0.48

0909

المتغير

المشاركة
بالمعمومات
فرق العمل

* دالة عندما تكون قيمة ( )Pأقل من ;090
يتضح من الجدول السابق أن متغير الثقافة التنظيمية يفسر ( )09:8من تباين متغير التميز
القيادي ،وأن متغير التفويض يفسر ( )0988لتباين متغير التميز القيادي ،وأن متغير المشاركة
بالمعمومات يفسر (;; )09لتباين متغير التميز القيادي ،وأن متغير فرق العمل يفسر (> )09:لتباين
متغير التميز القيادي.
وىذا يدل عمى أن لكل من متغيرات التمكين ،الثقافة التنظيمية والتفويض والمشاركة بالمعمومات
وفرق العمل دور في تحقيق التميز القيادي في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة.
وتأتي المشاركة بالمعمومات في الدرجة األولى بنسبة ;; %وىي ليا الدور األكبر ومن ثم فرق
العمل بنسبة > %:ثم الثقافة التنظيمية بنسبة  %:8ثم التفويض بنسبة  %88وىذا يعطينا االىتمام
األكبر بالمشاركة بالمعمومات التي تذىب النسبة األكبر منيا لمدور في تحقيق التميز المؤسسي ثم تدريجيا
فرق العمل ثم الثقافة التنظيمية ثم التفويض .
وىذا يفسر مدى حاجة القيادات لممعمومات لتحميميا وتفسيرىا وترتيبيا التخاذ الق اررات الضرورية
واالزمة لممؤسسات التي يديرونيا.
وﺇتفقت ىذه الدراسة مع دراسة النسور ( ،)8070حيث أثبتت وجود أثر ذو داللة احصائية
لمتمكين في تحقيق التميز المؤسسي القيادي وبتقديم الخدمة .
 -5توجد عالقة ذات دللة ﺇحصائية عند مستوى دللة ( ...0

وتحقيق التميز البشري .
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 ) αبين تمكين العاممين

لتوضيح طبيعة دور التمكين في تحقيق التميز البشري في الكميات التقنية في محافظات غزة تم
توضيح العالقة بين أبعاد التمكين والتميز البشري من خالل استخدام معامل بيرسون لتوضيح االرتباط

بينيما ،ثم تم ﺇستخدام تحميل االنحدار لتوضيح دور التمكين في تحقيق التميز البشري.
جدول رقم ()34
نتائج معامل الرتباط بين أبعاد التمكين وعناصر التميز البشري
معامل ارتباط بيرسون القيمة الحتمالية ()sig

المجالت
الثقافة التنظيمية

><**09

0900

التفويض

**09<9

0900

<=**09

0900

فرق العمل

**09=:

0900

الدرجة الكمية (التمكين)

**09>0

0900

المشاركة بالمعمومات

التميز البشري

 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين التمكين والتميز القيادي ( )09>0وأن القيمة االحتمالية
( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك عالقة
طزدية قوية بيه التمكيه والتميز القيادي9
 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين الثقافة التنظيمية والتميز القيادي (>< )09وأن القيمة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك
عالقة طزدية قوية بيه الثقافة التنظيمية والتميز القيادي9
 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين التفويض والتميز القيادي ( )09<9وأن القيمة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك
عالقة طزدية قوية بيه التفويض والتميز القيادي9
 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين المشاركة بالمعمومات والتميز القيادي (<= )09وأن
القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن
هناك عالقة طزدية قوية بيه المشاركة بالمعلومات والتميز القيادي9
 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين فرق العمل والتميز القيادي ( )09=:وأن القيمة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك
عالقة طزدية قوية بيه فزق العمل والتميز القيادي9
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ومما سبق يرى الباحث بأن الكميات التقنية

تعمل عمى تنظيم فرق عمل واعطائيا المزيد من

المشاركة بالمعمومات وتفويض السمطات وتبني جيد لثقافة المنظمة والعمل عمى تفويض السمطات
لموصول الى التميز البشري.

دور لمتمكين في تحقيق التميز البشري في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة
تم ﺇستخدام تحميل االنحدار المتعدد بطريقة ( )stepwiseخطوة خطوة ،والذي يستبعد المتغيرات غير
الدالة من نتيجة التحميل.

جدول ()35
تحميل النحدار المتدرج وتبيان النحدار
المتغير

قيمة بيتا

معامل االرتباط
المتعدد ()R

مربع معامل
االرتباط المتعدد
R2

قيمة  Pمستوى
الداللة
المحوسب*

الثقافة التنظيمية

0997

09=:

0.55

0900

التفويض

098:

09>7

0.66

09008

المشاركة بالمعمومات

098:

09<:

0.41

0907

فرق العمل

0989

?=09

0.62

0909

* دالة عندما تكون قيمة ( )Pأقل من ;090
يتضح من الجدول السابق أن متغير الثقافة التنظيمية يفسر (;; )09من تباين متغير التميز
البشري ،وأن متغير التفويض يفسر (<< )09لتباين متغير التميز البشري ،وأن متغير المشاركة بالمعمومات
يفسر ( )09:7لتباين متغير التميز البشري ،وأن متغير فرق العمل يفسر ( )09<8لتباين متغير التميز
البشري.
وىذا يدل عمى أن لكل من متغيرات التمكين الثقافة التنظيمية والتفويض ومشاركة المعمومات
والفرق العمل دور في تحقيق التميز البشري في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة.
ويأتي متغير التفويض في المركز األول بنسبة <<%ثم متغير فرق العمل بنسبة  %<8ثم متغير
الثقافة التنظيمية بنسبة ;; %ثم المشاركة بالمعمومات بنسبة . %:7
وىذا يفسر مدي حاجة رأس المال العامل لتفويض السمطات لتسييل أعماليم بإتقان وبدون تأخير وانجاز
األعمال بسرعة وكفاءة .
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-9

توجد عالقة ذات دللة ﺇحصائية عند مستوى دللة ( ...0

وتحقيق التميز الخدماتي .

 ) αبين تمكين العاممين

لتوضيح طبيعة دور التمكين في تحقيق التميز الخدماتي في الكميات التقنية في محافظات غزة تم
توضيح العالقة بين أبعاد التمكين والتميز الخدماتي من خالل استخدام معامل بيرسون لتوضيح االرتباط
بينيما ،ثم تم استخدام تحميل االنحدار لتوضيح دور التمكين في تحقيق التميز الخدماتي
طبيعة العالقة بين أبعاد التمكين والتميز الخدماتي في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة

جدول رقم ()36
نتائج معامل الرتباط بين أبعاد التمكين وعناصر التميز المؤسسي
معامل ارتباط

القيمة الحتمالية

بيرسون

()sig

الثقافة التنظيمية

**09<9

0900

التفويض

>;**09

0900

**09=8

0900

فرق العمل

**09=8

0900

الدرجة الكمية (التمكين)

<=**09

0900

المجالت

المشاركة بالمعمومات

التميز الخدماتي

 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين التمكين والتميز القيادي (<= )09وأن القيمة االحتمالية
( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك عالقة
طزدية قوية بيه التمكيه والتميز القيادي9
 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين الثقافة التنظيمية والتميز القيادي ( )09<9وأن القيمة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك
عالقة طزدية قوية بيه الثقافة التنظيمية والتمييز القيادي9
 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين التفويض والتميز القيادي (>; )09وأن القيمة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك
عالقة طزدية قوية بيه التفويض والتميز القيادي9
 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين المشاركة بالمعمومات والتميز القيادي ( )09=8وأن
القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن
هناك عالقة طزدية قوية بيه المشاركة بالمعلومات والتميز القيادي9

999

 يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بين فرق العمل والتميز القيادي ( )09=8وأن القيمة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )09000وىي أقل من مستوى الداللة (; ،)α ≥ 090وهذا يعني أن هناك
عالقة طزدية قوية بيه فزق العمل والتميز القيادي9
 ومما سبق يرى الباحث بأن الكميات التقنية يجب أن تعمل عمى تنظيم فرق عمل واعطائيا المزيد من
المشاركة بالمعمومات وتفويض السمطات وتبني جيد لثقافة المنظمة والعمل عمى تفويض السمطات
لموصول الى التميز لخدماتي.

دور لمتمكين في تحقيق التميز الخدماتي في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة
تم ﺇستخدام تحميل االنحدار المتعدد بطريقة ( )stepwiseخطوة خطوة ،والذي يستبعد
المتغيرات غير الدالة من نتيجة التحميل.
جدول ()37
تحميل النحدار المتدرج وتبيان النحدار
قيمة

معامل االرتباط

مربع معامل االرتباط

قيمة  Pمستوى الداللة

بيتا

المتعدد ()R

المتعدد R2

المحوسب*

الثقافة التنظيمية

09;8

<<09

0.44

09008

التفويض

;09:

=<09

0.45

090:

<099

;=09

0.56

0900

09;7

?<09

0.48

0900

المتغير

المشاركة
بالمعمومات
فرق العمل

* دالة عندما تكون قيمة ( )Pأقل من ;090
يتضح من الجدول السابق أن متغير الثقافة التنظيمية يفسر ( )09::من تباين متغير التميز
الخدماتي ،وأن متغير التفويض يفسر (; )09:لتباين متغير التميز الخدماتي ،وأن متغير المشاركة
بالمعمومات يفسر (<; )09لتباين متغير التميز الخدماتي ،وأن متغير فرق العمل يفسر (> )09:لتباين
متغير التميز الخدماتي.
وىذا يدل عمى أن لكل من متغيرات التمكين ،الثقافة التنظيمية والتفويض والمشاركة بالمعمومات و
فرق العمل دور في تحقيق التميز الخدماتي في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة.

999

ويأتي متغير المشاركة بالمعمومات في المركز األول بنسبة <; %ثم يميو متغير فرق العمل بنسبة
> %:ثم متغير التفويض بنسبة ; %:ثم متغير الثقافة التنظيمية بنسبة  %::وىذا يفسر مدى الحاجة
لممشاركة بالمعمومات لتقديم خدمة أكبر وأسرع لممتعاممين مع ىذه الكميات .
وىذا يتفق مع دراسة النسور ( ، )8070والتي أظيرت وجود تأثير ذو داللة احصائية لفرق العمل
واالتصال لتحقيق التميز بتقديم الخدمة .

الفرضيات الفرعية -:
 .7توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (  ) α ≤ 0.05في دور التمكين في تحقيق
التميز المؤسسي (القيادي والبشري والخدماتي) يعزى لمتغير الكمية.
أ.

الفروق المتعمقة بتمكين العاممين

لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الكمية ،قام الباحث باستخدام ﺇختبار ( One
 ) Way Anovويوضح جدول رقم ( )99النتائج التي تم الحصول عمييا :
جدول رقم ()38
نتائج ﺇختبار تحميل التباين األحادي لمتغير الكمية حول التمكين
المجالت

الثقافة التنظيمية

التفويض

المشاركة بالمعمومات

فرق العمل

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيه المجموعات
داخل المجموعات

3.8
92.9

2
202

1.901

المجموع

96.7

204

بيه المجموعات
داخل المجموعات

5.74
74.2

2
202

المجموع

80

204

بيه المجموعات
داخل المجموعات

14.9
94.2

2
202

المجموع

109

204

بيه المجموعات
داخل المجموعات

10.3
86.3

2
202

المجموع

96.6

204

بيه المجموعات
داخل المجموعات

7.63
66.3

2
202

المجموع

73.9

204

مصدر التباين

999

0.46

قيمة F

0.24

مستوى
الدللة
0.87

2.871
0.368

0.3

0.82

7.438
0.466

1.12

0.34

5.136
0.427

1.61

0.19

3.816
0.328

0.7

0.55

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )808 ،8مستوى داللة ; 090تساوي 99?8
يتبين من الجدول رقم (: )38
أن قيمة مستوى الداللة (;; )09أكبر من ( )sig = 0.05حيث نقبل الفرضية الصفرية أي أنو ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة في التمكين يعزى لمتغير الكمية لجميع المجاالت.
وىذا يفسر التجانس بين الكميات الثالثة لتشابو البيئة المحيطة وظروف العمل وتجانس الفئات التي
تتعامل مع تمك الكميات .
وﺇختمفت ىذه الدراسة مع دراسة العطار ( ،)8078والتي أظيرت أن ىناك اختالفا يعزي لمتغير
الجامعة بين الجامعة االسالمية وجامعة األزىر  ،ودراسة أندراوس ومعايعة (> ،)800والتي بينت أن
مفيوم التمكين في الجامعة األردنية يختمف اختالفا جوىريا عنو في جامعة اليرموك لصالح األردنية ،
ودراسة الرقب والتي أشارت الى وجود فروق يعزى لمتغير الجامعة .

ب .الفروق المتعمقة بالتميز المؤسسي
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الكمية ،قام الباحث باستخدام ﺇختبار ( One Way
 ) Anovaويوضح جدول رقم ( )39النتائج التي تم الحصول عمييا :
جدول رقم ()39
نتائج ﺇختبار تحميل التباين األحادي لمتغير الكمية حول التميز المؤسسي
المجالت

التميز القيادي

التميز البشري

التميز الخدماتي

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيه المجموعات

16.1

2

8.059

داخل المجموعات

102

202

المجموع

118

204

بيه المجموعات

10.4

2

5.211

داخل المجموعات

121

202

0.598

المجموع

131

204

بيه المجموعات

15.7

2

7.837

داخل المجموعات

101

202

0.499

المجموع

117

204

بيه المجموعات

13.7

2

داخل المجموعات

95

202

المجموع

109

204

مصدر التباين

999

0.505

قيمة F

0.59

0.44

0.96

مستوى
الدللة
0.63

0.73

0.41

6.868
0.47

0.61

0.61

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )808 ،8مستوى داللة ; 090تساوي 99?8
يتبين من الجدول رقم( )39أن قيمة مستوى الداللة ( )09<7أكبر من ( )sig = 0.05حيث نقبل الفرضية
الصفرية أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة في التمكين يعزى لمتغير الكمية.
وتختمف مع دراسة فرحات ( ،)8077والتي أثبتت وجود فروق لصالح الجامعة االسالمية .
 .5توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (  ) α ≤ 0.05في دور التمكين في تحقيق
التميز المؤسسي (القيادي والبشري والخدماتي) يعزى لمتغير الجنس
أ .الفروق المتعمقة بتمكين العاممين
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس ،قام الباحث باستخدام ﺇختبار ( One Way
 )Anovaويوضح جدول رقم ( )40النتائج التي تم الحصول عمييا :
جدول رقم ()40
المتوسط والنحراف المعياري والقيمة المحسوبة تعزى إلى متغير الجنس

البعد

الثقافة التنظيمية
التفويض
المشاركة بالمعمومات
فرق العمل
الدرجة الكمية

الجنس
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى

التكرار المتوسط

النحراف
المعياري

152

3.6

0.72

53

3.32

0.53

152

3.74

0.62

53

3.44

0.6

152

3.77

0.7

53

3.35

0.74

152

3.84

0.69

53

3.55

0.63

152

3.73

0.61

قيمة "ت "

;<89

=990

99=7

89=0

99;0
53

3.41

مستوى
الدللة
?0900

09008

0900

=0900

09007

0.52

يتبين من الجدول رقم (: )40
أن قيمة مستوى الداللة ( )0900أقل من ( )sig = 0.05حيث نرفض الفرضية الصفرية أي أنو
توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين يعزى لمتغير الجنس لجميع المجاالت لصالح الذكور.
وىذا يفسر انحياز المجتمع الذكوري والنظرة التي يراىا المجتمع بالنسبة لتمكين المرأة .
990

وتتفق ىذه النتائج مع دراسة العطار ( ،)8078ودراسة نسمان ( ، )8077ودراسة الرقب
( ،)8070ودراسة المعاني وارشيدة (? ،)800حيث أظيرت فروق ذات داللة احصائية لصالح الذكور .
كما وتختمف ىذه النتائج مع دراسة الطعاني ( ، )8079والتي أظيرت فروقا لصالح اإلناث.
ب .الفروق المتعمقة بالتميز المؤسسي
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس ،قام الباحث ﺇختبار ( One Way Anova
) ويوضح جدول رقم ( )41النتائج التي تم الحصول عمييا :
جدول رقم ()41
المتوسط والنحراف المعياري والقيمة المحسوبة تعزى إلى متغير الجنس
البعد
التميز القيادي
التميز البشري
التميز الخدماتي
الدرجة الكمية

الجنس
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى

التكرار المتوسط

النحراف

قيمة "ت

مستوى

المعياري

"

الدللة

=<89

>0900

:97:

0900

?=89

;0900

<999

09007

152

3.85

0.73

53

3.53

0.81

152

3.64

0.77

53

3.13

0.79

152

3.76

0.75

53

3.43

0.72

152

3.75

0.71

53

3.37

0.71

يتبين من الجدول رقم( ، )41أن قيمة مستوى الداللة ( )09007أقل من ( )sig = 0.05حيث
نرفض الفرضية الصفرية أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين تعزى لمتغير الجنس لجميع
المجاالت لصالح الذكور.
وىذا يفسر انحياز المجتمع الذكوري والنظرة التي يراىا المجتمع بالنسبة ألن تكون المرأة متميزة .
وتتفق ىذه النتائج مع دراسة النسور ( ،)8070ودراسة حسن عبد المحسن ( ،)8070حيث توجد فروق
لمتميز تعزى الي متغير الجنس .
 .3توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (  ) α ≤ 0.05في دور التمكين في تحقيق
التميز المؤسسي (القيادي والبشري والخدماتي) يعزى لمتغير المستوى العممي
999

أ .الفروق المتعمقة بتمكين العاممين
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير المستوى التعميمي ،قام الباحث باستخدام ﺇختبار
( )One Way Anova
ويوضح جدول رقم ( )42النتائج التي تم الحصول عمييا :
جدول رقم ()42
نتائج ﺇختبار تحميل التباين األحادي لمتغير المستوى العممي حول التمكين
المجالت

الثقافة التنظيمية

التفويض

المشاركة بالمعمومات

فرق العمل

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيه المجموعات

1.89

3

0.63

داخل المجموعات

94.8

201

المجموع

96.7

204

بيه المجموعات

2.01

3

داخل المجموعات

78

201

المجموع

80

204

بيه المجموعات

0.26

3

داخل المجموعات

109

201

المجموع

109

204

بيه المجموعات

0.69

3

داخل المجموعات

95.9

201

المجموع

96.6

204

بيه المجموعات

0.25

3

داخل المجموعات

73.7

201

المجموع

73.9

204

مصدر التباين

قيمة F

1.34

مستوى
الدللة

0.26

0.47
0.67
1.73

0.16

0.39
0.09
0.16

0.92

0.54
0.23
0.48

0.7

0.48
0.08
0.23

0.87

0.37

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )807 ،9مستوى داللة ; 090تساوي 2.68
يتبين من الجدول رقم( )42أن قيمة مستوى الداللة (=> )09أكبر من ( )sig = 0.05حيث نقبل الفرضية
الصفرية أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين يعزى لمتغير المستوى التعميمي لجميع
المجاالت.

999

وىذا يفسر أن التمكين موجود في جميع المستويات بغض النظر عن الفرق في المستوى التعميمي
ألن التمكين استراتيجية تتبناىا الكميات .
وتتفق ىذه النتائج مع دراسة الطعاني (،)8079و دراسة نسمان ( ،)8077ودراسة المعاني
وارشيدة (? ، ) 800والتي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في تمكين العاممين يعزى لمتغير
المستوى التعميمي  ،واختمفت ىذه النتائج مع دراسة العطار ( ،)8078والتي أظيرت فروقا لصالح حممة
شيادة الدكتوراه .

ب .الفروق المتعمقة بالتميز المؤسسي
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير المستوى التعميمي ،قام الباحث باستخدام ﺇختبار )
 (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )43النتائج التي تم الحصول عمييا :
جدول رقم ()43
نتائج ﺇختبار تحميل التباين األحادي لمتغير المستوى العممي حول التميز المؤسسي
المجالت

التميز القيادي

التميز البشري

التميز الخدماتي

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيه المجموعات

0.16

3

0.05

داخل المجموعات

118

201

المجموع

118

204

بيه المجموعات

1.06

3

داخل المجموعات

130

201

المجموع

131

204

بيه المجموعات

0.4

3

داخل المجموعات

116

201

المجموع

117

204

بيه المجموعات

0.39

3

داخل المجموعات

108

201

المجموع

109

204

مصدر التباين

قيمة F

0.09

مستوى
الدللة

0.97

0.59
0.35
0.55

0.65

0.65
0.13
0.23

0.88

0.58
0.13
0.24
0.54

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )7:; ،8مستوى داللة ; 090تساوي 2.68

999

0.87

يتبين من الجدول رقم( ، )43أن قيمة مستوى الداللة (=> )09أكبر من ( )sig = 0.05حيث
نقبل الفرضية الصفرية أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التميز المؤسسي يعزى لمتغير المستوى
العممي.
وىذا يفسر أن التميز مطموب من جميع العاممين بغض النظر عن المستوى العممي.
 .4توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (  ) α ≤ 0.05في دور التمكين في تحقيق
التميز المؤسسي (القيادي والبشري والخدماتي) يعزى لمتغير العمر
أ .الفروق المتعمقة بتمكين العاممين
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير العمر ،قام الباحث ﺇختبار ( One Way
 )Anovaويوضح جدول رقم ( )44النتائج التي تم الحصول عمييا :
جدول رقم ()44
نتائج ﺇختبار تحميل التباين األحادي لمتغير العمر حول التمكين
المجالت

الثقافة التنظيمية

التفويض

المشاركة بالمعمومات

فرق العمل

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيه المجموعات

0.34

3

0.11

داخل المجموعات

96.3

201

المجموع

96.7

204

بيه المجموعات

0.36

3

داخل المجموعات

79.6

201

المجموع

80

204

بيه المجموعات

1.8

3

داخل المجموعات

107

201

المجموع

109

204

بيه المجموعات

2.26

3

داخل المجموعات

94.3

201

المجموع

96.6

204

بيه المجموعات

0.77

3

داخل المجموعات

73.1

201

المجموع

73.9

204

مصدر التباين

قيمة F

0.24

مستوى
الدللة

0.87

0.48
0.12
0.3

0.82

0.4
0.6
1.12

0.34

0.53
0.75
1.61

0.19

0.47
0.26
0.7
0.36

999

0.55

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )807 ،9مستوى داللة ; 090تساوي 2.68
يتبين من الجدول رقم( ، )44أن قيمة مستوى الداللة (;; )09أكبر من ( )sig = 0.05حيث نقبل
الفرضية الصفرية أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين يعزى لمتغير العمر لجميع
المجاالت.
وىذا يفسر أن التمكين موجود في جميع األعمار بدون النظر الى الفرق في العمر ألن التمكين
استراتيجية تتبناىا الكميات .

ب .الفروق المتعمقة بالتميز المؤسسي
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير العمر ،قام الباحث ﺇختبار ( One Way
 )Anovaويوضح جدول رقم ( )45النتائج التي تم الحصول عمييا :
جدول رقم ()45
نتائج ﺇختبار تحميل التباين األحادي لمتغير العمر حول التميز المؤسسي
المجالت

التميز القيادي

التميز البشري

التميز الخدماتي

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيه المجموعات

1.02

3

0.34

داخل المجموعات

117

201

المجموع

118

204

بيه المجموعات

0.85

3

داخل المجموعات

130

201

المجموع

131

204

بيه المجموعات

1.65

3

داخل المجموعات

115

201

المجموع

117

204

بيه المجموعات

0.98

3

داخل المجموعات

108

201

المجموع

109

204

مصدر التباين

قيمة F

0.59

مستوى
الدللة

0.63

0.58
0.28
0.44

0.73

0.65
0.55
0.96

0.41

0.57
0.33
0.61

0.61

0.54

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )807 ،9مستوى داللة ; 090تساوي 2.68
يتبين من الجدول رقم( ، )45أن قيمة مستوى الداللة ( )09<7أكبر من ( )sig = 0.05حيث
نقبل الفرضية الصفرية أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التميز يعزى لمتغير العمر.
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وىذا يفسر أن التميز مطموب من جميع العاممين بغض النظر عن العمر.
وتتفق ىذه النتائج مع دراسة النسور ( ،)8070ودراسة حسن عبد المحسن ( ،)8070حيث ال توجد فروق
لمتميز تعزى الي متغير العمر .
 .5توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (  ) α ≤ 0.05في دور التمكين في تحقيق
التميز المؤسسي (القيادي والبشري والخدماتي) يعزى لمتغير طبيعة العمل.
أ .الفروق المتعمقة بتمكين العاممين
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير طبيعة العمل ،قام الباحث باستخدام ﺇختبار (
)One Way Anova
ويوضح جدول رقم ( )46النتائج التي تم الحصول عمييا :
جدول رقم ()46
المتوسط والنحراف المعياري والقيمة المحسوبة تعزى إلى متغير طبيعة العمل

البعد

طبيعة
العمل

الثقافة التنظيمية
التفويض
المشاركة بالمعمومات
فرق العمل
الدرجة الكمية

أكاديمي
إداري

أكاديمي
إداري

أكاديمي
إداري

أكاديمي
إداري

أكاديمي
إداري

التكرار المتوسط

النحراف
المعياري

96

3.5

0.61

109

3.55

0.753

96

3.63

0.568

109

3.7

0.674

96

3.61

0.699

109

3.7

0.759

96

3.74

0.693

109

3.8

0.686

96

3.61

0.536

109

3.68

0.655

قيمة "ت "

>09:

09>9

09<0

>>09

?=09

مستوى
الدللة
09<8

09:0

>099

09;:

09:8

يتبين من الجدول رقم ( ، )46أن قيمة مستوى الداللة ( )09:8أكبر من ( )sig = 0.05حيث نقبل
الفرضية الصفرية أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين يعزى لمتغير طبيعة العمل
لجميع المجاالت.
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ب .الفروق المتعمقة بالتميز المؤسسي
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير طبيعة العمل ،قام الباحث باستخدام ﺇختبار (
)One Way Anova
ويوضح جدول رقم ( )47النتائج التي تم الحصول عمييا :
جدول رقم ()47
المتوسط والنحراف المعياري والقيمة المحسوبة تعزى إلى متغير طبيعة العمل

البعد
التميز القيادي
التميز البشري
التميز الخدماتي
الدرجة الكمية

طبيعة
العمل
أكاديمي
إداري

أكاديمي
إداري

أكاديمي
إداري

أكاديمي
إداري

التكرار المتوسط

النحراف
المعياري

96

3.73

0.763

109

3.8

0.761

96

3.47

0.715

109

3.54

0.874

96

3.61

0.732

109

3.73

0.775

96

3.61

0.7

109

3.7

0.756

قيمة "ت "

09<0

09<7

;797

09>9

مستوى
الدللة
09;:

09;:

;098

09:0

يتبين من الجدول رقم ( ، )47أن قيمة مستوى الداللة ( )09:0أقل من ( )sig = 0.05حيث نقبل
الفرضية الصفرية أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين يعزى لمتغير طبيعة العمل
لجميع المجاالت لصالح الذكور.
 .6توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (  ) α ≤ 0.05في دور التمكين في تحقيق
التميز المؤسسي (القيادي والبشري والخدماتي) يعزى لمتغير سنوات الخدمة.
أ .الفروق المتعمقة بتمكين العاممين
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة ،قام الباحث باستخدام
ﺇختبار (  )One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )48النتائج التي تم الحصول عمييا :
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جدول رقم ()48
نتائج ﺇختبار تحميل التباين األحادي لمتغير سنوات الخدمة حول التمكين
المجالت

الثقافة التنظيمية

التفويض

المشاركة بالمعمومات

فرق العمل

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيه المجموعات

2.26

3

0.755

داخل المجموعات

94.4

201

0.47

المجموع

96.7

204

بيه المجموعات

1.72

3

داخل المجموعات

72.2

201

المجموع

73.9

204

بيه المجموعات

0.36

3

0.12

داخل المجموعات

109

201

0.541

المجموع

109

204

بيه المجموعات

1.94

3

داخل المجموعات

94.6

201

المجموع

96.6

204

بيه المجموعات

1.72

3

داخل المجموعات

72.2

201

المجموع

73.9

204

مصدر التباين

قيمة F

1.60

مستوى
الدللة

0.18

0.573
1.59

0.19

0.359

0.22

0.88

0.647
1.37

0.25

0.471
0.573
1.59

0.19

0.359

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )807 ،9مستوى داللة ; 090تساوي 2.68
أن قيمة مستوى الداللة (? )097أكبر من ( )sig = 0.05حيث نقبل الفرضية الصفرية أنو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين يعزى لمتغير سنوات الخدمة لجميع المجاالت.
أن ىذا يفسر بأن التمكين ﺇستراتيجية تتبناىا ىذه الكميات بغض النظر عن سنوات الخدمة .
وتتفق ىذه النتائج مع دراسة الطعاني (،)8079و دراسة العطار ( ، )8078ودراسة المعاني
وارشيدة (? ،)800في أنو ال يوجد أثر لمتغير مدة الخدمة في مستوى تمكين لدى العاممين في الجامعات
األردنية  ،ودراسة الجعبري ( ،)8070التي أكدت عمى عدم وجود فروق ذات داللة يعزى لمتغير سنوات
الخدمة ،كما اختمفت النتائج مع دراسة الرقب ( ، )8070والتي أظيرت فروق ذات داللة احصائية حول
مستوى التمكين يعزى لمتغير سنوات الخدمة .
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ب .الفروق المتعمقة بالتميز المؤسسي
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة ،قام الباحث باستخدام ﺇختبار (
. )One Way Anova
ويوضح جدول رقم ( )49النتائج التي تم الحصول عمييا :
جدول رقم ()49
نتائج ﺇختبار تحميل التباين األحادي لمتغير سنوات الخدمة حول التميز المؤسسي
المجالت

التمييز المؤسسي

التمييز البشري

التميز الخدماتي

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيه المجموعات

2.77

3

0.924

داخل المجموعات

115

201

0.574

المجموع

118

204

بيه المجموعات

2.97

3

0.99

داخل المجموعات

128

201

0.638

المجموع

131

204

بيه المجموعات

1.11

3

0.37

داخل المجموعات

115

201

0.574

المجموع

117

204

بيه المجموعات

1.98

3

داخل المجموعات

107

201

المجموع

109

204

مصدر التباين

قيمة F

1.61

1.55

0.64

مستوى
الدللة
0.19

0.2

0.59

0.661
0.531

1.24

0.29

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )807 ،9مستوى داللة ; 090تساوي 2.68
يتبين من الجدول رقم( ،)49أن قيمة مستوى الداللة (? )098أكبر من ( )sig = 0.05حيث نقبل الفرضية
الصفرية أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين يعزى لمتغير سنوات الخدمة .وىذا يفسر
بأن مفيوم التميز يتبناه جميع العاممين بغض النظر عن سنوات الخدمة والن التميز لغة العصر .
وتتفق ىذه النتائج مع دراسة النسور ( ،)8070ودراسة حسن ( ،)8070حيث ال توجد فروق لمتميز تعزى
الي متغير سنوات الخدمة .
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

أولً

 :تمييد.

ثانياً

 :النتائج .

ثالثاً

 :التوصيات .

رابعاً

 :اتجاىات البحث المستقبمية .
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أولً :تمييد-:
يستعرض الباحث في ىذا الفصل النتائج التي توصمت إلييا الدراسة كإجابة عن األسئمة التي تم
طرحيا في الفصل األول من ىذه الدراسة التي مثمت مشكمتيا والفرضيات التي بنيت عمييا  ,وعمى
ضوء ىذه النتائج التي تم التوصل إلييا في الدراسة الحالية قدم الباحث عدداً من التوصيات  ,ويمكن
تمخيص أىم نتائج الدراسة وفق ما تم التوصل إليو من خالل إجابات عينة الدراسة المبحوثة في
االستبيان بما يمي5

ثانياً  5النتائج -:


بينت الدراسة من خالل المتوسطات الحسابية أن أفراد العينة المبحوثة يوافقون عمى توفر التمكين
االداري في كمياتيم حيث ﺇحتل بعد فرق العمل عمى المرتبة األولى  ,تاله بعد تفويض السمطة ,
والمشاركة بالمعمومات  ,وبعد الثقافة التنظيمية في المرتبة األخيرة .



كما بينت الدراسة من خالل المتوسطات الحسابية أن أفراد العينة المبحوثة في الكميات التقنية
يوافقون عمى توفر التميز المؤسسي بجميع أبعاده (القيادي  ,والبشري  ,والخدماتي ) بدرجة كبيرة .

 أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وكل من التميز ( القيادي
 ,والبشري ,والخدماتي ) في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة .
 كما بينت النتائج وجود عالقة ذات داللة احصائية بين التفويض االداري وكل من التميز ( القيادي
 ,والبشري  ,والخدماتي ) في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة .
 كما بينت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المشاركة بالمعمومات وكل من التميز
( القيادي ,والبشري ,والخدماتي ) في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة .
 كما بينت النتائج وجود عالقة ذات داللة ﺇحصائية بين فرق العمل وكالً من التميز ( القيادي
,والبشري ,والخدماتي ) في الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة .
 كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة ﺇحصائية في دور التمكين في تحقيق التميز المؤسسي
( القيادي  ,والبشري ,والخدماتي ) يعزى لمتغير الكميات .
 كما أشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة ﺇحصائية بين متوسطات ﺇستجابات المبحوثين حول
التميز ( القيادي  ,والبشري  ,والخدماتي ) وكانت لصالح الذكور .
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 كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة ﺇحصائية بين متوسطات ﺇستجابات المبحوثين في
دور التمكين في تحقيق التميز المؤسسي ( القيادي  ,والبشري  ,والخدماتي ) يعزى لمتغير المستوى
التعميمي .
 كما أوضحت أيضا النتائج الى وجود فروق ذات داللة ﺇحصائية بين متوسطات ﺇستجابة المبحوثين
في دور التمكين في تحقيق التميز المؤسسي ( القيادي  ,والبشري  ,والخدماتي ) يعزى لمتغير
سنوات الخدمة .

ثالثاً  :التوصيات -:
وجد أن ىناك تفاوتا في مدى توفر مجاالت التمكين االداري في الكميات التقنية إال أن ىذا التفاوت
ليس بالنسبة الكبيرة ويرى الباحث أن ىناك حاجة إلى تعزيز مجاالت التمكين في جميع الكميات التقنية
في قطاع غزة من خالل 5
 العمل عمى توفير عدالة بين الموظفين في معامالتيم .
 العمل عمى اتخاذ الق اررات في داخل الكميات بدون عنصر مفاجئة .
 زيادة مشاركة العاممين بالمعمومات وتوفيرىا في الوقت المناسب .
 العمل عمى توفير وتكثيف دورات تدريبية مستمرة لمعاممين عمى تقنية استخدام المعمومات وتحميميا .
 العمل عمى تنمية وتبني استراتيجية التفويض لدى الكميات التقنية .
 زيادة الثقة وتدعيميا لدى العاممين أثناء فترة تفويض السمطات .
 العمل عمى زيادة الثقة بين أعضاء فرق العمل وخمق أجواء من الراحة والود بين العاممين .
 وضع آليات تنفيذ لمق اررات المتخذة والمنبثقة عن فرق العمل .
 زيادة التحفيز لدى الموظفين ( التحفيز المادي والمعنوي ) .
كما وجد تفاوت في مدى توفير التميز المؤسسي في الكميات التقنية  ,إال أن ىذا التفاوت ليس بنسبة
كبيرة  ,ولذلك يرى الباحث أن ىناك حاجة لتعزيز مجاالت التميز المؤسسي في جميع الكميات التقنية
في قطاع غزة من خالل 5
 زيادة الدورات التي تيتم بتعريف الموظفين بمفيوم التميز وتبنيو كاستراتيجية .
 تبني أىداف استراتيجية لدى القيادة في الكميات تعمل عمى تمبية طمبات الجميور الطالب لمخدمة
من تمك الكميات .
 زيادة المخصصات المالية التي تدعم برامج التميز لدى الكميات .
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 االىتمام بقياس الرضى الوظيفي لمعاممين دورياً .
 العمل عمى إبتعاث العاممين المتميزين لدى الكميات في جميع المجاالت .
 اىتمام االدارة العميا في الكميات بالسعي باستمرار لتحقيق مركز تنافسي جيد لكمياتيم .

رابعاً :اتجاىات البحث المستقبمية -:
يوصي الباحث بإجراء دراسات في المواضيع التالية-5



إجراء المزيد من الدراسات حول دور التمكين والتميز المؤسسي في مؤسسات تعميمية اخرى .



دراسة حول تطوير نموذج لمتمكين االداري في المؤسسات الفمسطينية االخرى (الخاصة والعامة ).



دراسة حول امكانية بناء نموذج لمتميز في المؤسسات التعميمية الفمسطينية وجعل ىذا النموذج
أساس ومقدمة لجائزة المؤسسة المتميزة .
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المراجـــــــــع

 المراجع العربية.
 المراجع األجنبية .
 المواقع اإللكترونية.
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أو ًلاًً:المراجعًالعربيةً .
 أبو رمضان  ,نجوى ".)4002(.قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاممين في الجامعات
الفمسطينية في قطاع غزة"  ,رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التجارة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة ,
فمسطين .
 أبو عامر  ,آمال".)4003(.واقع الجودة اإلدارية في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر
اإلداريين وسبل تطويره" ,رسالة ماجستير غير منشورة .اإلدارة التربوية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
 أبو طالب ,محمد موسى ".)4002(.أىم معايير التميز في تحقيق الميزة التنافسية " ,دراسة
تطبيقية عمى المدارس الثانوية الخاصة في الضفة الغربية  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .جامعة
النجاح  ,فمسطين.
 أسماء ,النسور ".)4000(.اثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي  :دراسة
تطبيقية في وزارة التعميم العالي والبحث العممي األردنية" ,رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة
الشرق األوسط ,األردن.
 ادريس ,وائل محمد صبحي ,والغالبي  ,طاىر محسن منصور", )4004( .ادارة الداء الستراتيجي
 :أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن " ,دار وائل لمنشر والتوزيع  ,عمان األردن .
 االصقة  ,محمد ابراىيم " .)4000(.التمكين وعالقتو بالرضي الوظيفي لمعاممين في جياز قوات
المن الخاصة بمدينة الرياض"  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .جامعة نايف لمعموم االمنية
واالدارية  ,المممكة العربية السعودية .
 التيجاني  ,ىادي " . )4002(.النموذج التطويري ودليل المعايير لفئات جائزة ابوظبي لألداء
الحكومي المتميز"  ,ابوظبي 5االمارات ,ص. 04
 الجعبري  ,دعاء " . )4000( .واقع تمكين العاممين في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في
الضفة الغربية من وجية نظر اإلداريين "  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .جامعة الخميل ,
فمسطين.
 الجعبري  ,تغريد عيد  " . )4004( .دور ادارة التميز في تطوير اداء مؤسسات التعميم العالي في
الضفة الغربية "  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .جامعة الخميل  ,فمسطين .
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 الجميمي  ,مطر " . )4003(.النماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من وجية نظر
موظفي مجمس الشورى "  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .كمية الدراسات العميا  ,قسم العموم
االدارية  ,جامعة نايف العربية لمعموم االمنية  ,السعودية .
 الحكيم  ,ليث  ,واخرون  " . )4004( .دور ادوات التعميم التنظيمي في تحقيق الداء الجامعي
المتميز دراسة استطالعية ألداء عينة من القيادات الدارية في جامعة الكوفة "  .مجمة القادسية
لمعموم االدارية واالقتصادية  ,المجمد , 00العدد. 4
 الخشالي  ,جاداهلل شاكر " . )4000(.اثر التمكين اإلداري في تعزيز خاصية الثقة بين العاممين" ,
رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة مؤتة  ,الكرك  ,االردن .
 الخشالي ,جاد اهلل شاكر ".)4000(.أثر التمكين الداري في تعزيز الثقة بين العاممين " ,دراسة
ميدانية بشركات الصناعات الكيربائية واليندسية االردنية .جامعة مؤتة  ,الكرك  ,االردن.
 الدوري  ,زكريا مطمق  ,صالح احمد عمي " . )4004(.إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في
منظمات أعمال األلفية الثالثة" .الطبعة العربية  ,دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع  ,عمان ,
األردن .
 الرشايدة  ,نايل سالم " . )4002( .مفيوم الداء المؤسسي المتميز لدى القادة التربويين في اقميم
الجنوب وبناء نموذج تقييمي"  ,اطروحة دكتوراه .االردن  5الجامعة االردنية  ,ص. 00
 الرشودي  ,خالد سميمان ".)4004(.مقومات التمكين في المنظمات المنية التعميمية ومدى
جاىزيتيا لتطبيقو" ,رسالة ماجستير غير منشورة  .جامعة نايف العربية لمعموم االمنية  ,الرياض ,
المممكة العربية السعودية .
 الرشيد  ,صالح " .)4004(.التميز في الداء  :ماىيتو وكيف يمكن تحقيقو في منظمات
العمال" ,مجمة افاق اقتصادية  ,العدد  . 001المجمد , 44االمارات العربية المتحدة  5مركز
البحوث والتوثيق  ,ص. 002
 الرقب  ,احمد صادق " .)4000( .عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات
الفمسطينية بقطاع غزة"  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .جامعة االزىر  ,غزة  ,فمسطين .
 السالم  ,مؤيد سعيد " .)4002( .خواطر في الدارة المعاصرة"  ,المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية 5
القاىرة  ,ص. 23
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 السعودي ,موسى أحمد ".)4002(.أثر تمكين فرق العمل في تعزيز أدائيا بالمستشفيات األردنية
دراسة حالة :مستشفى األسراء " .المجمة األردنية في ادارة االعمال 5المجمد  ,4العدد.0
 السممي  ,عمي" . )4004( .إدارة التميز  :نماذج وتقنيات الدارة في عصر المعرفة"  ,القاىرة 5
دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع  ,ص. 04
 السممي  ,عمي" . )4000( .إدارة الموارد البشرية"  ,القاىرة  5دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع
,ج.م.ع .
 السممي  ,عمي " . )4000( .خواطر في الدارة المعاصرة "  ,دار غريب  5القاىرة ,ص. 22
 السيد  ,رضا ".)4002(.عادات التميز لدى األفراد ذوي الميارات الدارية العميا " ,الشركة العربية
لمتسويق والتوريدات .القاىرة ,مصر.
 الشرفا  ,سموي محمد  " . )4003( .دور ادارة المعرفة وتكنموجيا المعمومات في تحقيق المزايا
التنافسية في المصارف العاممة في قطاع غزة "  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .الجامعة
االسالمية  ,غزة .
 الشيراني  ,عبداهلل عوض " . )4004(.دورة تمكين في تحقيق امن النشطة الرياضية "  ,رسالة
ماجستير غير منشورة  .جامعة نايف العربية لمعموم االمنية  ,الرياض  ,المممكة العربية السعودية .
 الصيرفي  ,محمد". )4004( .التميز الداري لمعاممين بقطاع التربية والتعميم"  ,االسكندرية 5
مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع ص. 1
 الضالعين ,عمي ".)4000(.أثر التمكين الداري في التميز التنظيمي :دراسة ميدانية في شركة
التصالت األردنية " ،دراسة ماجستير غير منشورة .كمية ادارة االعمال ,جامعة مؤتة  ,الكرك ,
األردن.
 الطائي  ,ايمان حسين " .)4004( .كيف نحدد حجم العينة "  ,فرع العموم النظرية  ,كمية التربية
الرياضية  ,جامعة بغداد  ,العراق  ,ص.1
 الطعامنة  ,محمد عبد اهلل ".)4000(.دور تمكين العاممين في تحقيق الميزة التنافسية" ,دراسة
ميدانية في الجامعات األردنية الخاصة  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .جامعة معان  ,األردن .
 الطعاني ,حسن أحمد ,و السويعي عمر سمطان".)4002(.التمكين الداري وعالقتو بالرضا
الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الدمام بالمممكة العربية السعودية " ،دراسات
العموم التربوية ,جامعة مؤتة ,المجمد ,20ممحق .0
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 العتبي  ,سعد ابن مرزوق " . ( 4002(.جوىر تمكين العاممين"  ,إطار مفاىيمي الممتقى السنوي
العاشر إلدارة الجودة الشاممة  03-02ابريل .
 العتيبي  ,سعيد بن مرزوق " .)4002( .أفكار لتعزيز تمكين العاممين في المنظمات العربية " ,
المؤتمر العربي الدولي الخامس في االدارة ن شرم الشيخ  ,مصر .
 العزب ,حسين محمد ,و العنزي فرج شميويح " .)4002(.أثر وظائف الموارد البشرية عمى تحقيق
التميز المؤسسي دراسة تطبيقية :مصمحة الجمارك السعودية " .مؤتة لمبحوث والدراسات االنسانية
واالجتماعية  5المجمد الثامن والعشرون  ,العدد الرابع .
 العطار  ,ىيثم  " .)4004(.مدى ممارسة التمكين الداري وتأثير ذلك عمى ابداع العاممين" رسالة
ماجستير غير منشورة  .الجامعة االسالمية  ,غزة  ,فمسطين .
 العوايشة  ,اسماء ىايل". )4001( .اتجاىات العاممين في القطاع العام الردني نحو جائزة الممك
عبداهلل الثاني لتميز الداء الحكومي والشفافية"  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .عمان  ,الجامعة
االردنية  ,ص. 20
 الغالبي ,طاىر محسن منصور ,وادريس وائل محمد صبحي " .)4004(.اإلدارة الستراتيجية:
منظور منيجي متكامل " .دار وائل لمنشر والتوزيع .الطبعة الثانية .عمان .المممكة األردنية
الياشمية.
 القحطاني  ,أبو بكر  " . )4004(.التمكين الداري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية " ,دراسة
عمى المعاىد المتوسطة في المممكة العربية السعودية  ,دراسة ماجستير غير منشورة  .جامعة الممك
عبد العزيز  ,السعودية .
 المبيضين ,محمد ذيب ,والطراونة محمد أحمد".)4000( .أثر التمكين الداري في السموك البداعي
لدى العاممين في البنوك التجارية الردنية " .دراسات العموم االدارية 5المجمد ,23العدد .4
 المسودي  ,تيسير ,والقيق عبد الرحمن".)0440(.واقع التعميم التقني والميني في األراضي
المحتمة" ,سمسة دراسات تربوية  5رقم  ,2الخميل ,رابطة الجامعيين.
 المعاني  ,ايمن " . )4004( .التمكين اإلداري واثاره في ابداع العاممين في الجامعة الردنية
:دراسة ميدانية تحميمية"  .المجمة االردنية في ادارة االعمال  5المجمد ( ,)2العدد (. )4
 المعجم الوسيط  ,مجمع المغة العربية ( )4002الطبعة الرابعة  5مكتبة الشروق الدولية  ,القاىرة ,
ص. 243
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 المغربي ,عبد الحميد عبد الفتاح " .)4000( .تمكين العاممين في المصالح الحكومية ومنظمات
القطاع الخاص ،دراسة تطبيقية عمى المنظمات العامة في دمياط" .المجمة العممية لمتجارة والتمويل
 ,كمية التجارة الممحق الثاني ,العدد األول  ,جامعة طنطا .
 المقادمة  ,عبد الرحمن ابراىيم  ". )4002(.دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية " ’
رسالة ماجستير غير منشورة  .الجامعة االسالمية ,غزة  ,فمسطين .
 النسور  ,اسماء " . )4000(.اثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي :
دراسة تطبيقية في وزارة التعميم العالي والبحث العممي الردنية " ,رسالة ماجستير غير منشورة .
جامعة الشرق االوسط  ,االردن .
 النعيمي  ,محمد عبد العال  ,وصويص  .راتب جميل " . )4003(.تحقيق الدقة في ادارة الجودة:
مفاىيم وممارسات" .دار اليازوري لمنشر والتوزيع  ,عمان  ,االردن  ,ص-22ص.22
 النوفل  ,بدر عيسى ". )4000(.استراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق الىداف
الستراتيجية لمبنوك التجارية في دولة الكويت" ,رسالة ماجستير منشورة .جامعة الشرق األوسط ,
االردن .
 النونو ,نائمة ".)4002(.سياسات تقييم أداء العاممين في مؤسسات التعميم العالي الحكومي في
قطاع غزة " ,رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التجارة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة ,فمسطين.
 الوادي  ,محمود حسين" . )4004( .التمكين في العصر الحديث" .الطبعة األولى  .دار الحامد
لمنشر والتوزيع  .عمان .األردن .
 الياسري  ,أكرم محسن ,ومحمد أمل عبد" .)4002( .التمكين بين الفكر التنظيمي والفقو
اإلسالمي"  ,مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية  5المجمد (, )4العدد (. )0
 أمل ,فتحي عقل( " .) 4002تطوير معايير تميز لممستوى الجامعي في مؤسسات التعميم العالي
في األردن" ,أطروحة دكتوراه .األردن ,الجامعة األردنية.
 أندراوس ,رامي معايعة  ,وعادل سالم" . )4003( .اإلدارة بالثقة والتمكين"  ,الطبعة األولى  .عالم
الكتب الحديث لمنشر والتوزيع  .اربد  .األردن .
 أندرواس  ,رامي معايعة  ,عادل" .)4003( .درجة ممارسة مفاىيم الثقة والتمكين لدى القيادات
الكاديمية في الجامعات الردنية" .مؤلف ثاني  .عالم الكتب الحديثة لمنشر والتوزيع .اربد .األردن.
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 باعثمان  ,ريما " . )4003(.تمكين العاممين كأسموب لمواجية بعض المشكالت التنظيمية في
المؤسسات العامة  :دراسة ميدانية عمي المؤسسة العامة لمخطوط الجوية السعودية"  ,رسالة
ماجستير غير منشورة  .كمية التجارة  ,جامعة الممك عبد العزيز  ,السعودية .
 بدر بن سميمان آل مزروع" .)4000(.بناء نموذج لتحقيق التميز في أداء األجيزة األمنية",
أطروحة دكتوراه غير منشورة .جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ,المممكة العربية السعودية .
 بميادي ,سعيدة",)4002(,تنمية البداع الداري في الداء المتميز بين القادة والمرؤوسين" ,رسالة
ماجستير غير منشورة .قسم العموم السياسية والعالقات الدولية ,جامعة الجزائر ,ص.10
 بنات ,ماىر".)4004(.الفعالية التنظيمية لمجامعات الفمسطينية :الجامعة اإلسالمية غزة" ,رسالة
ماجستير غير منشورة .كمية التربية ,الجامعة السالمية ,غزة ,فمسطين.
 تغريد ,عيد الجعبري" .)4004(.دور إدارة التميز في تطوير أداء مؤسسات التعميم العالي في
الضفة الغربية" ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الخميل  ,فمسطين.
 توفيق  ,عبد الرحمن  ,واخرون" .)4003( .التميز الداري والفاعمية القيادية"  ,القاىرة  5مركز
الخبرات المينية بميك  ,ص. 1
 جاردنز  ,جون " . )0434(.التميز الموىبة والقيادة"  ,القاىرة  5الدار الدولية لمنشر والتوزيع  ,ص
. 40
 جرينبرج  ,جيرالد ,وبارون روبيرت ".)4002(.ادارة السموك في منظمات العمال "  .دار ومكتبة
الحامد .عمان .ص.242
 جالب ,إحسان دىش ,والحسيني كمال كاظم ظاىر". )4002( .إدارة التمكين والندماج" .الطبعة
األولى .دار صفاء لمنشر والتوزيع  .عمان  .األردن (.ص. )002-02
 جواد  ,شوقي ,و ياسين الخرشة ". )4003( .الميارات القيادية ودورىا في تبني استراتيجية
التميز  :دراسة تحميمية في البنوك الردنية" .ورقة عممية مقدمة الى المؤتمر العربي االول ادامة
التميز والتنافسية في مؤسسات القطاع العام والخاص  .عمان  .المنظمة العربية لمتنمية االدارية .
ص. 3
 جودة  ,محفوظ احمد ". )4003( .إدارة الجودة الشاممة في أجيزة الشرطة العامة" .الطبعة الثانية
 .المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية  .القاىرة  .مصر .
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 حامد ,متعب ,و جواد راضي " .)4000(.الريادية وأثرىا في األداء الجامعي المتميز – دراسة
اختبارية آلراء عينة من القيادات الجامعية في جامعة القادسي" .المؤتمر العربي الثالث.
الجامعات العربية – التحديات واآلفاق .شرم الشيخ .مصر 00-4 .يناير.
 حسن  ,عبد المحسن احمد  " .)4000(.ممارسات ادارة الموارد البشرية واثرىا في تحقيق التميز
المؤسسي "  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .جامعة الشرق االوسط  ,عمان  ,االردن .
 حسن  ,فمح حسن  " .)4004(.استراتيجية توظيف الموارد البشرية واثرىا في تحقيق الميزة
التنافسية  :دراسة تطبيقية في قطاع التصالت الردنية "  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .جامعة
الشرق االوسط  ,عمان  ,االردن .
 دروزة  ,سوزان  " .)4003( .العالقة بين متطمبات ادارة المعرفة وعممياتيا واثرىا عمى تميز
الداء المؤسسي "  ,دراسة تطبيقية في و ازرة التعميم العالي االردنية .جامعة الشرق االوسط
لمدراسات العميا  ,كمية العموم االدارية والمالية  ,عمان  ,االردن .
 راضي ,جواد محسن ".)4000(.التمكين الداري وعالقتو بإبداع العاممين :دراسة ميدانية عمى
عينة من موظفي كمية الدارة والقتصاد ",مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية  5المجمد
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ملحقًرقمً(ً )2
الستئذانًالخطيًمنًالمبحوثين
جامعة األزهــــــر-غــــــــسة
عمادة الدراســـــــات العليا
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .

برنامج ماجستري إدارة األعمال.

الموضوع :ﺇستبانة
عزيزي الموظف:
ييدف ىذا الستبيان التعرف عمى واقع التمكين اإلداري في الكميات التقنية في قطاع غزة ودوره في تحقيق
التميز المؤسسي في تمك الكميات ،وذلك من خالل دراسة واقع الثقافة التنظيمية والتفويض والمشاركة بالمعمومات
ومستوى العمل ضمن فمسفة الفريق وعالقتو بالتميز المؤسسي ومكوناتو من(التميز القيادي والتميز البشري والتميز
الخدماتي).
لذا فإنني أقوم بالبحث في موضوع بعنوان

"دور تمكين العاممين في تحقيق التميز المؤسسي"
وذلك لنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال ،وستستعمل المعمومات الواردة في ىذه الستبانة لغرض البحث
العممي فقط  ،ونعممك أن تعاونكم بتعبئة الستبانة سيساىم في خدمة البحث العممي وتطوير مؤسستكم ،وكمنا ثقة
بصدقكم في اإلجابة عمى العبارات .

نشكركم لتعاونكم بالمساىمة بالبحث العممي ووقتكم الثمين الذي منحتمونا إياه.

الباحث
عبد المعطي محمود البحيصي

952

ممحق رقم ()3
أسماء محكمو اإلستبانة حسب الترتيب األبجدي
اسم المحكم

الجامعة

م
.0

د .أكرم سمور

الجامعة اإلسالمية

.4

د .خميل حجاج

جامعة األزىر

.3

د .رامز بدير

جامعة األزىر

.2

د .عماد عدوان

كمية فمسطين التقنية

.5

د .مروان الغا

جامعة األزىر

.6

د .محمد فارس

جامعة األزىر

.7

د .محمد البحيصي

كمية فمسطين التقنية

.8

د .محمد ﺇشتيوي

جامعة القدس المفتوحة

.9

د .نياية التمباني

جامعة األزىر

.00

د .وائل ثابت

جامعة األزىر

.00

د .وسيم اليبيل

الجامعة اإلسالمية
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ملحقًرقمً(ً )4
الستبانةًً .
القسم األول :المعمومات الشخصية
 الكمية :-الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا (خان يونس)

كمية فمسطين التقنية (دير البمح )

-

الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية (غزة) الجنس:-ذكر

 -أنثى

 المستوى التعممي :دبموم-ماجستير

 بكالوريوس-دكتوراه

 العمر:30-45
50-20

20-30 50-وما فوق

 طبيعة العمل:-أكاديمي

 -إداري

 سنوات الخدمة : -اقل من خمس سنوات

 -من  -5اقل من 00سنوات

 -من  -00اقل من  05سنة

 -من  05سنة فأكثر
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القسم الثاني :مقياس التمكين
موافق

م

الفقرات

.0

تسيم ثقافة الكمية في زيادة التماسك بين العاممين.

.4

ترفع ثقافة الكمية من مستويات اللتزام.

.3

تعزز ثقافة الكمية األدوار القيادية فييا.

.2

تنمي ثقافة الكمية رقابة ذاتية لسموكي واتجاىاتي المرغوبة.

.5

تنمي ثقافة الكمية الشعور بالسعادة في أثناء عممي .

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

الثقافة التنظيمية

.6

ثقافة الكمية مستوى واحد ميما اختمف المستوى الوظيفي
لمموظفين .

.7

يوجد عدالة بين الموظفين في معامالتيم.

.8

تمنحني ثقافة الكمية الشعور بالنحياز لمميام الموكمة إلي .

.9

الق اررات التي تتخذىا الكمية تحدث بدون عنصر المفاجئة .

التفويض
م
00
.

00
.

موافق

الفقرات

بشدة

تثق إدارة الكمية في قدرتي عمى أداء الميام الموكمة إلي .
توفر لي وظيفتي في الكمية فرصة جيدة لتخاذ الق اررات
باستقاللية .
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موافق

محايد

غير

موافق

غير
موافق
بشدة

04
.

03
.

02
.

05
.

تمنحني الكمية المرونة المناسبة لمتصرف في أداء ميامي.
تنمي الكمية روح التفويض لدى موظفييا.
ل يمارس رؤسائي الصالحيات المفوضة إلي خالل فترة
التفويض.

أقوم بحل المشكالت التي تواجيني في عممي بنفسي .

06
.

يسمح لي باتخاذ أي قرار يضمن انجاز أعمالي بمستوى
متميز.

07

استطيع أن أغير الطرق التي أؤدي بيا عممي عندما ارغب

.

في ذلك.

م

الفقرات

المشاركة بالمعمومات

.08
.09
.40
.40
.44
.43
.42

موافق
بشدة

يتم مشاركة كافة الموظفين بالمعمومات عن نشاط الكمية
باستمرار.

يوجد ثقافة عالية لدى الموظفين في الكمية نتيجة المشاركة
في المعمومات.
تتيح المشاركة بالمعمومات في الكمية إمكانية تحديد مجالت
القوة والضعف.

يوجد لدى الكمية بنية تكنولوجية عالية المستوى تمكن

الموظفين من التعرف عمى كافة المعمومات المطموبة إلنجاز
أعماليم.

تتصف بيئة العمل بالكمية بتوفير وسائل مختمفة لتوصيل
معمومات متنوعة لموظفييا .

تحرص إدارة الكمية عمى إعالم جميع الموظفين برسالة
الكمية منذ تعينيم.
تحرص إدارة الكمية عمى التطوير المستمر لقدرات الموظفين
عبر عقد الندوات واستضافة الخبراء .
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

.45
.46

تحرص إدارة الكمية عمى إتاحة المعمومات والمعرفة بشكل
مستمر .

يخضع الموظفون بالكمية لدورات تدريبية مستمرة عن كيفية
استخدام المعمومات وتحميميا.

فرق العمل
م
.47

موافق

الفقرات

بشدة

يوجد لدى الكمية فرق عمل متخصصة إلنجاز الميمات
اليومية.

.48

يسود روح العمل والمساعدة بين الموظفين بالكمية .

.49

تتبنى إدارة الكمية فمسفة العمل بروح الفريق .

.30

تتسم األجواء بين أعضاء فرق العمل المختمفة بالكمية
بالثقة .

.30

تنفذ فرق العمل في الكمية ما تتخذه من ق اررات .

.34

تستطيع فرق العمل بالكمية اتخاذ الق اررات المتعمقة بعمميم .

.33

يمتزم جميع أعضاء الفريق بتنفيذ الق اررات.

957

مواف
ق

محايد

غير

موافق

غير
موافق
بشدة

القسم الثالث :التميز المؤسسي

التميز القيادي
موافق

م

الفقرة

.32

تؤكد إدارة الكمية عمى اللتزام بمعايير التميز القيادي.

.35
.36
.37
.38
.39
.20
.20
.24
.23

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير
موافق
بشدة

تتبنى إدارة الكمية األىداف اإلستراتيجية استنادا إلى
حاجات الطمبة ورغباتيم .

تتولى إدارة الكمية عممية التخطيط لالحتياجات
المستقبمية .

تيتم إدارة الكمية بإقامة الدورات التخصصية التي

تيدف إلى تعريف الموظفين في جميع المستويات
بأىمية التميز في عمميم .

تسعى إدارة الكمية باستمرار إلى تحقيق مركز تنافسي
جيد .

تشجع إدارة الكمية الموظفين نحو تقديم أفكار متميزة
جديدة .

توفر إدارة الكمية الترتيبات الالزمة بيدف تقديم أداء
متميز.

تخصص إدارة الكمية موازنة مناسبة لتقديم أداء
متميز.

تعمل إدارة الكمية عمى تحفيز موظفييا حتى تتمكن من
تقديم خدمات متميزة .

تسعى إدارة الكمية إلى تبني فمسفة التغيير حسب
الحاجة .

التميز البشري
م
.22

موافق

الفقرات

بشدة

تقوم الكمية بتطوير كفاءات موظفييا لتحقيق اإلبداع
والتميز .
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

.25
.26

تستقطب الكمية ذوي الكفاءات لمعمل فييا .
توفر الكمية لموظفييا أدوات حديثة تساعدىم عمى
القيام بإعماليم بجودة عالية .

.27

يحصل موظفو الكمية عمى مكافئات تناسب تقيميم.

.28

تتيح الكمية فرص ابتعاث الموظفين المتميزين لدييا.

.29
.50
.50
.54

تستخدم الكمية برنامجا فعال لدمج الموظفين الجدد في
العمل .
تيتم إدارة الكمية بقياس الرضا الوظيفي لموظفييا
دوريا .

تقوم إدارة الكمية بالتأكد من حسن استثمارىا لمعاممين
في الكمية .

تخصص إدارة الكمية موازنة خاصة لمعاممين بتنفيذ
األنشطة الجتماعية (من رحالت ترفييية وأنشطة
ثقافية ...الخ)

التميز الخدماتي
م
.53
.52
.55

الفقرات
حاجات روادىا المتنوعة .

تخضع عمميات تقديم الخدمات المختمفة التي تقدميا
الكمية إلى روادىا إلى ضبط وتطوير مستمرين .
تعتمد الكمية عمى الوسائل التكنولوجية الحديثة في
تقديم خدماتيا .

.56
.57

تتسم إجراءات تقديم الخدمات بالراحة .

.59

بشدة

تقوم الكمية بإجراء استطالعات مستمرة لمتعرف عمى

تتسم إجراءات تقديم الخدمات بالسرعة .

.58

موافق

تقوم الكمية بالرقابة بشكل مستمر عمى مرافقيا
لتحسين آلية تقديم الخدمات .
تشجع الكمية التغذية الراجعة من الموظفين لالرتقاء
بمستوى الخدمات .
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

.60

تتأكد الكمية من روادىا أنيا تبذل قصارى جيدىا
لتقديم خدمات متميزة .

 .60تقدم الكمية الخدمات بما يتوافق مع احتياجات روادىا.

.64

تحرص الكمية عمى متابعة أفضل الخدمات المتبعة في
الكميات األخرى.

ً
ً

961

ملحقًرقمً(ً )5
ًاستبانةًالدراسةًالستطالعيةًً .
الرقم ً

المحاور ً

ً -1

الثقافةًالتنظيميةًً :

ً

ٌؤمن العاملٌن بالكلٌة بأهمٌة الرقً بالكلٌة .

ً
ً
ً -2

ً

ً

ً

ً

ً

المعاٌٌر السائدة بٌن الموظفٌن تساعد على تهٌئة
مناخ ٌشجع على االبداع واالبتكار .

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

فرقًالعملًً :

ً
ً

تستطٌع فرق العمل بالكلٌات التقنٌة تنفٌذ ما
تتخذه من قرارات .
تدعم الكلٌات تشكٌل فرق العمل وترفض األداء
الفردي .

ً -3
ً
ً
ً
ً -4

ً

ً

ً

ً

التفويضًً :
موقعً الوصفً فً الكلٌة ٌعطٌنً فرصة جٌدة
التخاذ القرارات باستقاللٌة .
تدعم الكلٌة فلسفة التفوٌض وتنمً هذه الروح
لدى موظفٌها .
تثق الكلٌات فً قدرتً على أداء مهامً .

المشاركةًبالمعلوماتًً :

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
ً
ً

ً

تشارك الكلٌة العاملٌن فً وضع الخطط .

ً

ٌتوفر لدى الكلٌة نظام محوسب للمعلومات .

ً

ً

لدى جمٌع العاملٌن بالكلٌة القدرة على االطالع
على نظام المعلومات المتوافر بالكلٌة .

ً

ً

ً

تتمٌز التعلٌمات واالجراءات فً الكلٌة بالوضوح
.

ً

ً

ً

ً

تهتم الكلٌات بإجاد وسائل فعالة للعاملٌن .

ً

ً

ً

ً

ً

االتصال واضح وسرٌع بٌن الوحدات االدارٌة
داخل الكلٌة .

ً

ً

ً

ً

ً -5

ً

األعراف السائدة بٌن الموظفٌن تسعى الى
التكٌف مع التكنولوجٌا المستحدثة فً بٌئة العمل
.

تتبنى الكلٌة فلسفة العمل بروح الفرٌق .

ً

استبانةًمزدوجة ً
وجهًاألهمية ً نسبةًتواجدهاًفيًالمؤسسة ً
غيرً
كبيرة ً متوسطة ً ضعيفة ً
مهمة ً
مهمة ً

التصالًوتدفقًالمعلوماتًً :
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