
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

64 
 

واقع التمكین اإلداري بالجامعة الجزائریة                                                                                      
the administrative Empowerment in the 

Algerian university  

    عزالدین لرقم 
  عبد الحق بن نصر

  )العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة كلیة – قسم علم النفس ( ي مختار عنابة جامعة باج
  larkem2010@yahoo.fr:البرید اإللكتروني

  
  
  
 

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات االستكشافیة  إلحدى أهم المفاهیم الحدیثة 
واحدة من  للسلوك التنظیمي، أال و هو التمكین اإلداري ،وهذا األخیر الذي تمت دراسته في

ما واقع :أهم المنظمات ،و المتمثلة في الجامعة وذلك انطالقا من التساؤل المركزي التالي
التمكین اإلداري لألعوان اإلداریین بالجامعة الجزائریة؟ و انطالقا من اإلجراءات المنهجیة و 

سة و تحقق جمیع فرضیات الدرا:األسالیب اإلحصائیة توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
حمل المسؤولیة ، الرقابة القرارات  ت اتخاذ المتمثلة في تفویض السلطة ، المشاركة في

  .الذاتیة
تفویض السلطة،المشاركة في القرارات،تحمل  التمكین اإلداري ،  : الكلمات المفتاحیة

  المسؤولیة  ،الرقابة الذاتیة
Abstract 

This study is enrolled in the discovery studies of one of the 
main new concepts of organizational behavior, namely: the 
administrative Empowerment.  This latter was studied in one of the 
important institutions, that is to say; the university, starting from this 
central question: what is the reality of the administrative 
Empowerment for the administrative agents in the Algerian 
university?  From methodological procedures and statistical 
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techniques, this research reached the following findings: the 
realization of all the theories of the study which are:  the delegacy of 
authority, the participation in decisions, taking the responsibility, and 
Self-censorship.  
Key words:  administrative Empowerment , delegation of authority, 
the participation in decisions-making, take responsibility, Self-
censorship 

  
  ةمقدم

شهدت مطلع األلفیة الثالثة تغیرات متسارعة في بیئة األعمال على مستوى جمیع 
ام بجمیع هتمالمنظمات وذلك لحجز مكانة لها في السوق وهذا ما أدى بكثیر منها لإل

نتاجیتها و تطویر فعالیتها ما یساعدها على تحسین و  من بین هذه األسالیب المتاحة وإ
لتحقیق المزید من النجاحات و  ،وهیم اإلداریة الحدیثةفي هذا المجال االهتمام بالمفا

مواكبة التطورات المرتكزة أساسا على  المورد البشري الذي أصبح من أهم العناصر 
التي ترتكز علیها المنظمة ،ومن بین األسالیب التي تلجأ إلیها المنظمات الحدیثة هي 

من الرقابة قابة الذاتیة بدال ، واالعتماد على الر الحریة في العمل وتفویض السلطات: 
، وكل هذا یزید من إحساس العمال بمزید من المسؤولیة تجاه التي یطبقها المشرفون

یمكن و . ا تجاه المناصب التي یشغلونهاالرضلهم، ویعطیهم المزید من الحماس و أعما
وبما أن الجامعات  ،ذكرها تحت مفهوم التمكین اإلداريإدراج  العناصر التي تم 

ت ، خاصة مع التطوراخرى تحتاج إلى مثل هده األسالیبا مثل المنظمات األمثله
 وعاء أنها، وخاصة أن الجامعة  كما یعبر عنها التي تشهدها الجامعة الجزائریة

مة، أالعلوم المتجددة، فالجامعة هي أساس كل  مسارات وفق باستمرار ویتنوع یتوسع
ن الجامعة أوبما  .ازدهارهل على العمد الذي یعمل على ترقیة المجتمع و المرشو 

الجزائریة  تحتاج إلى العدید من اإلصالحات حتى تواكب التطور الحاصل في 
عطاء دفعة قویة للمنظمات األخرى في المجتمع ونظرا  الجامعات األخرى من جهة وإ

تشخیصه  فيلما للتمكین اإلداري من أثار على المتغیرات األخرى ولما له من أهمیة 
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ما واقع التمكین اإلداري لألعوان اإلداریین :طرح التساؤل التالي رتأیناإقیقته ومعرفة ح
  :ومن هذا التساؤل تتفرع التساؤالت التالیة.  بالجامعة الجزائریة؟

  .هل عملیة تفویض السلطة محققة  بمیدان الدراسة؟ - 1
  .هل توجد رقابة ذاتیة لدى العمال بمیدان الدراسة ؟ - 2
  .القرارات بمیدان الدراسة ؟  هل توجد مشاركة في اتخاذ - 3
 .هل یتمتع العمال بتحمل المسؤولیة بمیدان الدراسة ؟ - 4
قدمیة األ,الجنس (هل یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للمتغیرات الدیمغرافیة   - 5

  .على أبعاد الدراسة؟)المستوى التعلیمي , 
  :ومن خالل األسئلة السابقة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة 

  اتالفرضی-أوال
  .الرؤساء یفوضون جزء من سلطتهم للمرؤوسین -
 .یشارك العمال في اتخاذ القرارات  -
 .العمال یتحملون المسؤولیة عند القیام بمهامهم -
 .العمال بمیدان الدراسة یمارسون الرقابة الذاتیة عند القیام بمهامهم -
األقدمیة ,الجنس (یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للمتغیرات الدیمغرافیة  -

  .على أبعاد الدراسة)المستوى التعلیمي , 
یعد التمكین اإلداري من بین األهداف األساسیة لإلدارة  :أهمیة الدراسة-ثانیا

الفعالة وبعیدا عن كونه مفهوم جدید فان تطبیق مثل هذا األسلوب یعتبر تحدي 
والعمل  ،ثقة بین الرئیس و المرؤوس من جهةكبیر، وذلك لما یعبر عنه من بناء لل

  .لى الوصول بالمنظمة لما تسعى لتحقیقهع
  : مصطلحات الدراسة - ثالثا

األسلوب الذي من خالله تعطى الحریة للعمال  ونقصد به:  التمكین اإلداري-1
 .اإلداریین في شكل اتخاذ القرارات و المسؤولیة  و الرقابة الذاتیة وتفویض للسلطة
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ین في ونقصد بها مشاركة األعوان اإلداری :تفویض السلطة  -  أ
المرؤوس من جهة وقدرة ت وهذا لوجود الثقة بین الرئیس و الصالحیا

  .العامل على تحمل ما یوكل له من جهة أخرى
هو البدیل المناسب الذي یتخذ بعد القیام بدراسة وتحلیل : اتخاذ القرار  - ب

 .من طرف متخذ القرار لجمیع البدائل
سه وتصحیحه ونقصد بها قیاس الفرد ألدائه بنف:  الرقابة الذاتیة  - ت

  .ألخطائه المهنیة بغیة الوصول لمستوى الفعالیة
هي عبارة عن تحمل العمال جمیع نتائج األعمال : المسؤولیة  - ث

الموكلة إلیهم، أي الحریة في العمل دون الخوف من سلبیة النتائج 
  .زمة لتصحیحهاالالالمحصل علیها، وهذا من خالل منحهم الفرص 

المكون من طلبة وعمال وأساتذة تهدف  نقصد بها تلك التجمع: الجامعة - 2
 وآلیاتجمیع جهودهم إلى إنتاج وتلقین المعرفة باالعتماد على طرق 

 . وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري ، منهجیة وعلمیة
 ماهیة التمكین اإلداري  :رابعا

 إن التمكین اإلداري كغیره من المفاهیم اإلداریة  الحدیثة ال:تعریف التمكین اإلداري  - 1
یوجد إتفاق بین الكتاب والباحثین حول مفهوم موحد، فمنهم من ینظر إلیه على أنه 

  .وسیلة من وسائل اإلدارة الحدیثة ومنهم من یؤكد على أنه فلسفة إداریة 
بأنه تهیئة المحیط الذي من   cook and hunsakerعرفه كوك وهانسكر 

، مما یرفع من لى أعمالهموقدراتهم في الرقابة عخالله یمارس األفراد كفاءتهم 
 .1روح المبادرة  واإلصرار على أداء مهام ذات معنى

كما عرف یأنه مجموعة من الممارسات اإلداریة مصممة خصیصا لتمكین 
  .2العاملین 

ن تساهم في أالتي تجعل صوتك مسموع، و  ،القوةالحصول على   بأنه  "FAY"یعرفه
جل أتستخدم خبراتك في العمل من  نأو  ،الخطط، و القرارات التي تؤثر فیكوضع 

  3 .دائك ،مع أداء العاملین معك في منظمتكأتحسین 
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لى زیادة السلطة و إفالتمكین اإلداري یشیر " خولة خمیس عبید" ما بالنسبة لــأ
غرض زیادة وهذا ب ،في المستویات اإلداریة المباشرة لى العاملینإالمسؤولیة الموكلة 

 "و"JONES" كما یرى .4العاملیناهم بین المدیرین و نجاح عملیات التفاوض والتف
AL"2000  5 .مسؤولیات األفراد العاملین أن التمكین هو توسیع مهام و  
  :مزایا التمكین اإلداري-2

  :6إن من بین المزایا التي حددها المختصین نذكر
  اتخاذ قرارات فاعلة على مستوى العاملین.  
 اإلبداعهم في التفكیر و االستفادة من خبرات العاملین ومهارات.  
  الفخرإسعاد العاملین وزیادة درجة الرضا و. 
  یعمل التمكین على توسیع المزید من السلطات للطبقات الدنیا للتنظیم في

 7الحدود المسموح بها
لتطبیق أي عملیة إداریة تفرض توفر متطلبات :اإلداريمتطلبات التمكین - 3

تمكین اإلداري أن یوفر الشروط محددة على أي تنظیم یهدف لرفع مستوى ال
  : التالیة

 .8على التنظیم أن یوفر تكوین ممیز ومناسب للعاملین .1
 .تنمیة الموارد البشریة للوصول لرؤیة مشتركة بین القادة والعاملین .2
 .التأكید على الثقافة التنظیمیة للوصول لقیم مشتركة بین أفراد التنظیم .3
 .ظیم من النتیجة اإلیجابیة إن وجدت التأكید على االستفادة لكل أفراج التن .4
 .التأكید على وجود مناخ تنظیمي صحي یدعم المجازفة    .5
 .المرؤوسینفراد التنظیم وخاصة بین الرئیس و یجب توفر الثقة بین كل أ .6

الشكلیة ختلفت أبعاد التمكین اإلداري من الناحیة أ:أبعاد التمكین اإلداري-4
تهم النظریة، حیث نجد أن  الباحثین ومنطلقاتهم وخلفی باختالف
DAFT2001 9اقترح أربعة أبعاد للتمكین.  

 .أي توفر المعلومات في كافة جوانب المنظمة: المعلومات   -  أ
 .المعرفة و المهارات  - ب
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مثل امتالك األفراد القوة الالزمة التخاذ القرارات الجوهریة أمر :القوة   - ت
 .ضروري في تطبیق إستراتیجیة التمكین اإلداري

 .المكافئات  - ث
  10كما نجد من حددها في بعدین أساسین البعد المهاري والبعد اإلداري 

  : 11كما نجد من حدد أبعاد التمكین اإلداري في
  دعم اإلدارة الحریة واالستقاللیة  والمشاركة والتدریب والسلطة و 

 المشاركة في القرارات، تفویض السلطة،: األبعاد التالیة اعتمدناأما في دراستنا   
  مسؤولیة والرقابة الذاتیة تحمل ال
  اإلطار المنهجي للدراسة :خامسا

تكون مجتمع دراستنا من جمیع أعوان اإلدارة الموزعین داخل  :مجتمع الدراسة-1
فراد أعــدد و  اعیةمواالجت اإلنسانیةكلیة األدب والعلوم ) عنابة(جامعة باجي مختار 

  .عامل 313هذا المجتمع 
على ان یكون هذا الجزء األصلي جزء من المجتمع العینة هي : عینة الدراسة -2

ن تكون ممثلة للمجتمع المحسوبة منه تمثیال أممثال للكل أي یجب على العینة 
من المجتمع  ،%20صادقا ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عینة عشوائیة تفوق 

داخل  لكل مصلحةتناسب مع النسب الكلیة لكل قسم و هذه النسبة أخذناها بالالكلي و 
  .واعتمدنا على العینة العشوائیة  الجامعة

مراد جمعها وعلى المنهج المتبع بناءا عن المعلومات ال:  أداة جمع البیانات-3
وجدنا أن  ،ف السائدة والوقت المسموح بهالظرو لى اإلمكانیات المادیة المتاحة و عو 

یث تم تصمیمها حاألداة األكثر مالئمة لتحقیق أهداف هذه الدراسة هي االستمارة، 
في شكلها األولي تم إخضاعها للصدق والثبات فبعد التعدیالت المتكرر ظهرت في 

  .شكلها النهائي
بما أن هذه الدراسة تحتاج لحل عن طریق توجیه مجموعة من : منهج الدراسة -4

حدید طبیعة األسئلة حـول الوضع الحالي للظاهرة المراد دراستها، وذلك بهدف ت
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االتجاهات السائدة في مكان الدراسة، فإننا قد اعتمدنا ارسات و الظروف و المم
  . المنهــــج الوصفي

  :لقد تم االعتماد في هذه الدراسة على: األسالیب اإلحصائیة -5
  النسب المئویة وذلك في التعرف على نسبة الموافقة لكل بند من البنود  

  .وكذلك التعرف على مستوى التمكین داخل مكان الدراسة
 ذلك في اختبار الفرضیات سواء كان ذلك على مستوى متوسط الحسابي و ال

  .و على مستوى البنودأاألبعاد 
 وذلك وتم تطبیقه في اختبار الفرضیات اإلحصائیة 2اختبار كا. 
  ببرنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم تم معالجة األسالیب اإلحصائیة عن طریق

 )spss(االجتماعیة
  تحلیل النتائج:ادساس

 –عنابة –اخل جامعة باجي مختار تم تطبیق الجانب المیداني من هذه الدراسة دلقد 
  :كانت النتائج كتاليو 
  الرؤساء یفوضون جزء من سلطتهم للمرؤوسین: الفرضیة االولى -1

 الالزمة بعد تفریغ االستمارات  الموزعة على العمال و القیام بالعملیات الحسابیة 
لتعرف على نسبة الموافقة لكل بند من البنود لذلك النسب المئویة و  والمتمثلة في

وكذلك التعرف على مستوى التمكین داخل مكان الدراسة و المتوسط الحسابي و ذلك 
اختبار ى األبعاد أو على مستوى البنود و الفرضیات سواء كان ذلك على مستو  باختبار

ن تفویض أأتضح تطبیقه في اختبار الفرضیات اإلحصائیة  من خاللمربع  2اكـ
السلطة متحقق بمیدان الدراسة، وهذا ما یبینه المتوسط الحسابي العام للبند ككل، 

،أما )3(ي كبر من المتوسط الحسابي العادل الذي یساو أوهو ) 3.65( والذي یساوي 
من ناحیة تحلیل النتائج المتحصل علیها للبنود بشكل منفرد نالحظ أن هناك تفاوت 

ى  تحقق تفویض السلطة، و لكن هذا التفاوت ال یشكل في استجابات العمال ،لمد
،وهو ) 1.08(تشتت كبیر وهذا ما یبینه االنحراف المعیاري العام للبعد الذي یساوي 

ن استجابات العمال تجاه أتالي نقول البذلك یمثل انحراف معیاري صغیر نسبیا و ب
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ن  وهذا حتى ،د األول أي تفویض السلطة متجانسةالبع تحلیلنا على البنود ركزنا  وإ
هي ال تتجوز رافات البنود وهي صغیرة نسبیا، و منفردة حیث نالحظ تقارب جمیع انح

)1.24.(    
  یشارك العمال في اتخاذ القرارات: الفرضیة الثانیة- 2

بحساب  قمنا ،الدراسة بمیدانللتعرف على واقع مشاركة العمال في اتخاذ القرارات 
ثلة في التكرارات و النسب المئویة الستجابات أفراد المتمنفس العملیات اإلحصائیة و 

العینة، كما تم حساب المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة الخاصة بالبنود 
االنحراف المعیاري العام للبعد حساب المتوسط العام للبعد و  بصفة منفردة ،وكذلك
  :وكانت النتائج كتالي 

قرارات محققة وهذا باالعتماد على المتوسطات عملیة مشاركة األفراد في اتخاذ ال 
باالعتماد على المتوسط العام للبعد، حیث نالحظ  وحده، أولكل بند  الحسابیة، سواء

قل متوسط حسابي في أف العادل،ن جمیع متوسطات البنود تفوق المتوسط الحسابي أ
دارة على تحرص اإل" المتضمن) 9(، و الذي یمثل البند رقم )3.07(دراستنا یساوي 

المتوسط  كانكبر متوسط حسابي أ ، أما"االجتماعاتتقدیم االستدعاء لحضور 
 ، والمتوسط"شعر بالوالء للمنظمة ألنني جزء منها أ"و هو ) 16(الخاص بالبند رقم
لما تقدم له من  وهذا یدل على حب ووالء العامل للمنظمة) 3.78(الحسابي یساوي 

، أما فیما یخص جمیع متوسطات البنود األخرى اعتباره جزء منهاحریة في العمل و 
  ).3.75(و)3.07(بین  ، ومحصورةنسبیافهي متقاربة 

تدل  النتائج المتحصل علیها فأما فیما یخص تجانس استجابات العمال تجاه البنود ،
  ).1.31(االنحرافات المعیاریة التي لم تتجاوز  تبینه ماوجود تجانس وهذا على 

  العمال یتحملون المسؤولیة عند القیام بمهامهم: الفرضیة الثالثة - 3
في دراستنا، و حتى  اإلداري  المسؤولیة یعتبر بعدا من أبعاد التمكین ن تحملأبما 

نتعرف على مدى تحقق هذا البعد في مكان الدراسة، قمنا بنفس العملیات اإلحصائیة 
راستنا أن إلیها في الجانب المیداني لدو یتضح لنا من خالل النتائج التي تم التوصل 

المسؤولیة في المنصب الذي  استجابات العمال تدل وتعبر على قدرتهم على تحمل
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وسیطرتهم على یشغلونه، خاصة فیما یخص ثقتهم في مهاراتهم و قدراتهم الوظیفیة، 
 الدلیل على هذا هو المتوسطات الحسابیة لهذه البنود فنجد أنمتطلبات أعمالهم، و 

، )4.33(یساوي  18وترتیبه" لدي ثقة في مهاراتي الوظیفیة"المتوسط الحسابي للبند 
ستطیع السیطرة على الطرق التي أ"القائل  19ونجد المتوسط الحسابي للبند رقم 

الذي یقول لدي من و  20، وكذلك البند رقم )4.28(وي یسا" یؤدى بها عملي
، أما من ناحیة التجانس "یات وظیفتيالمهارات الوظیفیة ما یمكنني من تحمل مسؤول

قل تشتت، فمن خالل أكبر تجانس و أبالنسبة لهذه البنود المذكورة فقد سجلت 
نحراف معیاري مقارنة ببنود األبعاد األخرى، إقل أمالحظتنا للنتائج نرى بأنها سجلت 

 أما ،18بالنسبة للبند رقم )0.71(و 20 بالنسبة للبند رقم) 0.61(نحصر بین أحیث 
  ).0.62(فكان بین هذین القیمتین وقدر ب 13المتوسط الحسابي للبند رقم 

ن ثقة العمال في مهاراتهم الوظیفیة وقدرتهم أومن خالل ما سبق نستطیع القول ب
على السیطرة على متطلبات عملهم، وقدرتهم على تحمل المسؤولیات محققة بدرجة 

  .راد العینة من العمالتفاق معظم أفإكبیرة نسبیا، والدلیل على ذلك هو 
 العمال یمارسون الرقابة الذاتیة عند القیام بمهامهم: الفرضیة الرابعة- 4

الذاتیة محققة نرى بان الرقابة  ،تائج المتحصل علیها داخل المنظمةمن خالل الن
كذلك و المتوسط الحسابي العام للبعد و والدلیل على هذا القول ه ،داخل مكان الدراسة

كذلك االنحرافات من جهة ومتوسطات البنود منفردة و  یاري العام،االنحراف المع
الخاصة بها من جهة أخرى، فعندما نالحظ المتوسط الحسابي العام للبعد نجده 

) 3(وهو محقق ألنه یفوق المتوسط الحسابي العادل، الذي یساوي) 3.90(یساوي 
النحراف إن دل إنما ، وهذا ا)0.94(وكذلك االنحراف المعیاري العام الذي یقدر بـ 

 وتشتت صغیر نسبیا من جهة أخرى، ،لى تجانس استجابات العینة من جهةیدل ع
سابقة نحراف مقارنة باالنحرافات الثالث الإقل أویعتبر هذا االنحراف المعیاري 

والمشاركة في القرارات،  ،الخاصة باألبعاد األولى، والمتمثلة في تفویض السلطة
فهذا  ،تفاوت في استجابات أفراد العینة ن وجد هناكإ ل حتى و تحمل المسؤولیة ،فنقو و 

التفاوت ال یشكل تأثیر على مدى تحقق الرقابة الذاتیة وكما نعلم أن تحقق المتوسط 
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على تحقق  ، دلیلنحراف المعیاري العام للبعد نفسهالحسابي العام للبعد، وصغر اال
رة عن مجموع هذه المتوسطات، عبا، الن المتوسط العام هو متوسطات البنود منفردة

  .كذلك االنحراف العامو 
نقوم ببناء سلم یوضح المستویات للتمكین اإلداري وحتى نعطي المستوى الحقیقي  -

الخماسي " لیكرت" اعتمدنا في دراستنا على مقیاسحیث للتمكین اإلداري الممكنة 
 .لقیاس درجة الموافقة

  معارض بشدة         معارض        موافق بشدة     موافق     محاید         

  
  

عبارة تقیس التمكین اإلداري وبضرب عدد عبارات ) 32(ویحتوي مقیاس على 
على  تتحصل )1،2،3،4،5(في درجات المقیاس الخماسي) 32(التمكین اإلداري 

  : السلم التالي
            32        64                96                 128      160               

  
وانطالقا من هذا المقیاس استخرجنا فئات التمكین اإلداري وهي موضحة في 

  :الجدول التالي
  مستویات التمكین اإلداري لدى أفراد عینة الدراسة : جدول

 النسبة المئویة التمكین اإلداري التكرارات  الفئات 
 %0 التمكین اإلداري ضعیف 0 32-64
التمكین اإلداري تحت  6 65-96

 المتوسط
9.37%  

التمكین اإلداري فوق  36 97-128
 المتوسط 

56.25% 

 %34.37 التمكین اإلداري عالي 22 129-160
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الضعیف هو منعدم لدى التمكین اإلداري من خالل الجدول المبین أعاله نالحظ أن 
التمكین اإلداري ئیلة تتوفر على مع وجود نسبة ض اإلداریین بمیدان الدراسة، األعوان
فوق المتوسط التمكین اإلداري ب تتمتع℅ 56.25حین هناك نسبة  المتوسط فيتحت 

أي أن أغلب العمال  یتمتعون  ،عاليالتمكین اإلداري  تتمتع ب ℅34.37و 
وهذه . متوسط وهذه النتیجة تتفق مع ما ذهبت إلیه الفرضیة سابقا الالتمكین اإلداري ب

ختلف مع النسبة التي تحصل علیها الباحث حسن مروان عفانة في دراسته النسبة ت
التمكین اإلداري وعالقته بفاعلیة فرق العمل في المؤسسات األهلیة الدولیة العاملة 

ولقد % 80اإلداري في دراسته تفوق الـ حیث وجد أن نسبة التمكین. في قطاع غزة
إلداري بأبعاده الخمسة، ن التمكین اهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بی

وفاعلیة فرق ) ، القوةفرق العمل، حفز العاملین ،المشاركة بالمعلومات ،االتصال(
لیة الدولیة العاملة في قطاع العمل، ومستوى تطبیق كل منهما في المؤسسات األه

  .، وهي بذلك اكبر من النسبة التي تم التوصل إلیها في دراستناغزة
 بالنسبة لألبعاد التمكین یات اإلحصائیةمناقشة الفرض

البیانات الدیمغرافیة للدراسة  لى معرفة مدى تأثیرإتهدف مناقشة هذه الفرضیات 
تفویض (على أبعاد الدراسة المستوى التعلیمي قدمیة و األوالمتمثلة في الجنس و 

  )، الرقابة الذاتیة السلطة، المشاركة في القرارات، تحمل المسؤولیة
 ثیر الجنس على أبعاد الدراسةمدى تأ.1
 لجنس على كل من  تفویض السلطة  ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة ل
 0.05المشاركة في القرارات و تحمل المسؤولیة و الرقابة الذاتیة عند مستوى الداللة و 
  بالنسبة لتفوض  0.19من خالل القیمة المتحصل علیها و المقدرة بـ

بالنسبة للرقابة الذاتیة   0.21مشاركة في القرارات  و  بالنسبة لل  0.16السلطة و 
نستنتج انه ال یوجد هناك تأثیر للجنس على األبعاد  0.05كبر من أوهي بذلك 

بالنسبة لتحمل المسؤولیة و هي بذلك   0.04في حین قدرت قیمة . الثالث المذكورة
 .ةنه هناك تأثیر للجنس على هذا البعد من الدراسأأي  0.05اقل من 

 مدى تأثیر األقدمیة على أبعاد الدراسة.2
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 دمیة على كل من  تفویض السلطة  یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لألق ال
 0.05تحمل المسؤولیة و الرقابة الذاتیة عند مستوى الداللة و  المشاركة في القراراتو 
  بـ بالنسبة لتفوض  0.47المقدرة بـ من خالل القیمة المتحصل علیها و

بالنسبة للرقابة الذاتیة  و  0.63بالنسبة للمشاركة في القرارات  و   0.21والسلطة 
نستنتج انه ال  0.05بالنسبة لتحمل المسؤولیة وهي بذلك جمیعها اكبر من  0.13

 .المذكورة األربعةیوجد هناك تأثیر لألقدمیة  على األبعاد 
 مدى تأثیر المستوى التعلیمي على أبعاد الدراسة.3
 لیمي على كل من  تفویض ثیر ذو داللة إحصائیة للمستوى التعال یوجد تأ

الرقابة الذاتیة عند مستوى الداللة السلطة  والمشاركة في القرارات وتحمل المسؤولیة و 
0.05 
  بالنسبة لتفوض  0.88من خالل القیمة المتحصل علیها و المقدرة بـ

ة للرقابة الذاتیة  وهي بالنسب 0.07بالنسبة لتحمل المسؤولیة  و    0.94السلطة و 
نستنتج انه ال یوجد هناك تأثیر للمستوى التعلیمي على األبعاد  0.05بذلك اكبر من 
هي بالنسبة للمشاركة في القرارات و   0.01في حین قدرت قیمة . الثالث المذكورة

أي أنه هناك تأثیر للمستوى التعلیمي على هذا البعد من  0.05قل من أبذلك 
  .الدراسة
  .ة الفرضیات اإلحصائیة بالنسبة للتمكین اإلداريمناقش
   ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للجنس على التمكین اإلداري عند مستوى

  0.05الداللة 
   0.54و المقدرة بـ  للداللة من خالل القیمة المتحصل علیها

نه ال یوجد تأثیر للجنس على التمكین أنستنتج  0.05كبر من أوهي بذلك 
   اإلداري

  ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لألقدمیة على التمكین اإلداري عند
  0.05مستوى الداللة 
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وهي بذلك اكبر من  0.14من خالل القیمة المتحصل علیها و المقدرة بـ
  نستنتج انه ال یوجد تأثیر لألقدمیة على التمكین اإلداري  0.05

  على التمكین اإلداري ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للمستوى التعلیمي
  0.05عند مستوى الداللة 

كبر من أوهي بذلك    0.85من خالل القیمة المتحصل علیها و المقدرة بـ 
للمستوى التعلیمي على التمكین اإلداري  یوجد تأثیرنه ال أنستنتج  0.05

  :ولقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة
وهذا ما بینته النتائج المتحصل الرؤساء یفوضون جزء من سلطتهم للمرؤوسین - 1

 علیها أثناء التحلیل حیث وجد المتوسط الحسابي یفوق المتوسط العادل
نهم یساهمون في المشاركة في اتخاذ القرارات أاألعوان اإلداریین یجمعون على - 2

التي تعتبرها اإلدارة من خالل وضع الخطط المهمة و المساهمة في تقدیم الحلول 
هذا ما أدى العامل بالشعور ات یجب أن تؤخذ بعین االعتبار و ر مباداجتهادات و 

 .بالوالء للمنظمة
تم التوصل إلى أن العامل لدیه روح تحمل المسؤولیة وذلك من خالل الثقة في - 3

زمة، وهذا ما جعل لدیهم القدرة الالقدراتهم و مهاراتهم التي اكتسبوها من التدریبات 
 .بها عملهم على السیطرة على الطرق التي یؤدى

بین اإلجماع الكبیر للعمال على الرقابة الذاتیة التي یتمتعون بها وهذا اإلجماع - 4
 .نسبیابینه االنحراف المعیاري الصغیر 

لقد بینت نتائج التحلیل أن مستوى التمكین اإلداري في المنظمة التي تمت بها - 5
  الدراسة المیدانیة تمكین إداري فوق المتوسط 

 . نه ال یوجد هناك تأثیر للجنس على تفویض السلطةأج البحث أكدت نتائ - 6
           نه ال یوجد هناك تأثیر للجنس على المشاركة في أنتائج البحث  توصلتلقد - 7

 . اتخاذ القرارات
 .جنس على تحمل المسؤولیةللفي حین تم وجود تأثیر - 8
 .لرقابة الذاتیةلقد أثبتت الدراسة أنه ال یوجد هناك تأثیر للجنس على ا- 9
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نه ال یوجد هناك تأثیر لألقدمیة على كل من تفویض السلطة أتم التوصل إلى -10
 .و اتخاذ القرارات و تحمل المسؤولیة والرقابة الذاتیة

نه ال یوجد  هناك تأثیر للمستوى التعلیمي على تفویض أتم التوصل إلى - 11 
 .السلطة وتحمل المسؤولیة والرقابة الذاتیة

ي حین تم التوصل إلى انه یوجد تأثیر للمستوى التعلیمي على المشاركة في ف- 12  
 .اتخاذ القرارات

  :وعلى ضوء هذه النتائج یمكن التأكید على ما یلي  
 . نظام تسییر بما یتماشى و مفهوم التمكین اإلداري إتباع -
 .تشجیع التوجه نحو التغییر -
 .منظماتالعمل على توسیع المشاركة في القرارات داخل ال -
تدریب الفرد العامل على كل ما یخص منصبه ووظیفته حتى یتمكن  -

 .من تحمل المسؤولیة
 .التعریف الكامل لمفهوم التمكین اإلداري للعمال  -
 . العمل على توظیف أبعاد التمكین داخل المنظمة -

  :خاتمة
یلعب التمكین اإلداري دورا هاما في عملیة التسییر خاصة فیما یخص المورد 

توجیه للفرد العامل، حتى حث علیه هذا المفهوم من مساعدة و ري وذلك لما یالبش
یتمكن من زیادة الثقة بنفسه ومحاولة استغالل طاقته إلى أقصى حد ممكن، أما فیما 

من  یخص دراستنا  فقد وجدنا أن التمكین اإلداري یعمل على خلق الفریق الواحد
فهو مفهوم یعمل من خالل النظام  خالل كسر الحواجز بین المستویات اإلداریة،

المهارات الجدیدة من خالل فتح  اكتشافالقیادي المتفتح فیساعد التمكین على 
یساعد على تراحات، فالتمكین اإلداري یعمل و االقالحلول و المجال للمشاركة ب

تعزیز المشاركة في اتخاذ القرارات، كما همة في خلق روح تحمل المسؤولیة و المسا
نفس من خالل العمل الل اإلداري المزید من السلطات ویعطیهم الثقة بیمنح العام

  .بدون رقابة من قبل المشرفین، بل تكون لدى العامل رقابة ذاتیة
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