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 مييظتنالتطوير في ال العاممين ثر تمكينا

 دراسة استطالعية الراء عينة من العاممين في الشركة العامة لمصناعات الصوفية في بغداد

The impact of The Employs Empowerment on The Organizational Development 

 قسم ادارة االعمال\واالقتصادكمية االدارة \: جامعة بغداد  م عالية جواد محمد عمي 
                                                 م م سيف الدين عماد احمد : وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 المستخمص:
لعاممين مي مع معرفة مدى تاثير تمكين ايظتنال لتطويراسة العالقة بين متغيري البحث الرئيسين وىما التمكين واتناول البحث در 

 44مثمت االستبانة االداة الرئيسية لمبحث والتي ُوزعت عمى عينة عشوائية متكونة من  حيث نجاح المنظمات تطوير و في
ومن ابرز النتائج التي توصل الييا , ( مجتمع البحث ) في بغداد شخص من العاممين في الشركة العامة لمصناعات الصوفية

بفكرة تمكين حث تولي اىتماما بوان قيادة الشركة قيد الات المنظم تطويرتمكين العاممين و البحث وجود عالقة موجبة بين 
, اما اىم التوصيات ىي شركةالعاممين في الشركة لما لو من اثر ايجابي في سموك واداء العاممين وبالتالي عمى نجاح وتطور ال

تجاوزىم عن المشاكل التي يمكن ان يتعرضوا ليا مع بلمعمل  تشجيع االدارات عمى اعتماد ىذا االسموب لزيادة رغبة العاممين
 .الى االدارة العمياالمراجعين وحميا دون الرجوع 

ABCTRACT 
This research was designed to study the relationship between two main variables; The 
Empowerment and The Organizational Development to know the effect of employs 

empowerment on the Develop and success of the organization. 
A self completion questionnaire was used to collect data of this research from a random sample 

represent forty employs who works in state company for woolen industries in Bagdad. 

The result of this research was positive relationship between employs empowerment and 
organizational successful, and the important concluded that the leadership of the company 
take care of the idea of employ empowerment in the company which that  has the positive 
effect on the employs behavior and  performance and then on the success and development of 
organizations, And the important recommends that the leadership should be encouraged to 
depend this style to increase the employ wishes to work and to overcome the problem which  
may be deal with the customers and solve it without returning to the management to solve it.   
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 المقدمة:
 التغيرات اليائمة والسريعة في بيئة االعمال واتفاقيات التجارة العالمية مع التمكين يعد من المفاىيم الحديثة التي جاءتان مفيوم 

ال يختمف التمكين من الناحية الفنية كثيرا عن المعنى  حيث ري بشكل عامبروز المجتمع المدني فضال عن تطور الفكر االداو 
شكميا في صناعة القرار وال يعني االستماع ليم في اجتماعات مختمفة  بل ىو اعطاء ممين المغوي فيو ال يعني مشاركة العا

صوت حقيقي لمعاممين مع منحيم وتزويدىم بالميارات واالدوات والمعمومات ومساعدتيم عمى التفاعل مع االخرين وتمكينيم من 
مل العطاءىم الفرصة التقان عمميم او ادارتو بطريقة من رئيس العاتخاذ القرارات المناسبة دون الحاجة الى موافقة مسبقة 

الذي يعد اتجاه حيوي وىام والنجاح التنظيمي  رما يحقق التطوي يمكنيم من خالليا تقديم خدمة افضل لممتعاممين مع المنظمة
فاءتيا عبر تكيفيا مع في عمم االدارة الحديث وتزداد اىميتو مع تزايد حاجات المنظمات بمختمف انواعيا لتحسين فاعميمتيا وك

اي انو في  التميز عمى المنظمات المنافسة  التي تعمل فييا تمييدا لتحقيق االىداف التي ُوجدت من اجميا فضال عنالبيئة 
 .بصالحيات المدير مع بقائيم مسؤولين عن النتائج الناجمة عن قراراتيمظل التمكين يتمتع العاممين 

حيث تكون من اربعة محاور تناول االول منيا منيجية كة العامة لمصناعات الصوفية في الكاظمية تم اجراء البحث في الشر 
التطوير مفيوم واىمية متغيرات البحث االساسية )التمكين و  الثاني فقد تطرق الى االطار النظري لتوضيح وتحديد اما بحثال

, اما الرابع فقد تناول الثالث لتحميل البيانات الفعمية باستخدام عدد من االساليب االحصائية  بينما ُخصص  ,مي (ينظالت
 مجموعة من االستنتاجات والتوصيات المتعمقة بمفردات البحث فيما يخص المنظمة موضوعة البحث.

 

  بحثول : منيجية الالمبحث اال
 :اوال : مشكمة البحث

دارات البيروقراطية التي تؤمن بمركزية القرار وعدم تفويض الصالحيات لممرؤوسين ما يؤدي تعاني الكثير من المنظمات من اال
المتعمقة بالعمل  والموافقات الى التاخير في انجاز االعمال وذلك لكثرة الخطوات او المراحل التي يتم فييا انجاز المعامالت

التعرف عمى مدى اثر تمكين  في تنحصر مشكمة البحثلذا  والذي يمكن ان تكون لو نتائج سمبية عمى كافة المستويات 
ساعد عمى تفي االعمال التي يؤدونيا واتخاذىم لبعض القرارات التي عمى تطور المنظمات خصوصا العاممين من قبل االدارة 

الذي يؤدي الى  مروتينتجنبا ل ورية جدا وذلكر اال في الحاالت الض سرعة ودون تاخير دون الرجوع لالدارة العميابانجاز العمل 
وىذا يتوقف عمى مدى تفيم االدارات واستيعابيا  المتعمقة بالمتعاممين مع الشركةانجاز المعامالت  تاخير او لعملتاخير ا

خصوصا في القناعة باىمية تفويض بعض الصالحيات التي تمكن العاممين  لمتطور الحاصل في عمم االدارة الحديثة وتطبيقاتيا
 في الشركة االعمالانجاز اليم بالسرعة الالزمة وىو ما يعكس ثقة الرؤساء بالمرؤوسين والذي ينعكس بدوره عمى من انجاز اعم

 ,واستنادا لما تقدم يمكن صياغة ابعاد المشكمة بالتساؤالت التالية:
  .؟ىل تدرك ادارة المنظمة المبحوثة اىمية ودرجة العالقة بين تمكين العاممين والتطوير التنظيمي-1
 ىناك تصور واضح لدى ادارة المنظمة المبحوثة عن تأثير تمكين العاممين في التطوير االداري؟.ىل -2

 :ثانيا : اىمية البحث
المبحوثين وباالخص المتغير الرئيس )التمكين( الذي يعد من المفاىيم الحديثة  ان اىمية البحث تاتي من خالل اىمية المتغيرين

يو بحاجة اكثر لمدراسة ف يعد احد معايير القدرة التنافسية الي منظمة تسعى الى النجاح واالستمرار لذا  في عمم االدارة والذي
( موضوع البحث , االمر الذي يعتمد عمى تطوير التنظيمي)ال منيالتحديد عالقتو بالمتغيرات التنظيمية االخرى و  وذلك والبحث
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الذي يتماشى مع التطورات االجتماعية و ورات الحاصمة في عالم االعمال وجود ادارات معاصرة تحمل افكارا تنسجم مع التط
ان يزيد من سرعة االنجاز فضال عن الجودة والدقة والتكنموجية والمعموماتية واالدارية الحديثة ما يدفعيا لتطبيق كل ما من شانو 

ميم لممسؤوليات المناطة بيم وكذلك حكمة وذلك من خالل ايمانيا بقدرات وميارات وقابميات المرؤوسين في تحم في االداء
مثل تمك الدراسات يمكن ان تكشف عن الدور اليام الذي يؤديو لذا فان   اقف المختمفة دون الرجوع لالدارةتصرفاتيم في المو 

ت افراد التمكين في جعل العاممين ذات قدرات وميارات وقابميات عالية لتحمل المسؤوليات واالستجابة السريعة لحاجات ورغبا
 وتحدد اىمية البحث من خالل النقاط التالية: , المجتمع

بيان التأثير الحيوي لمتمكين في تحقيق التطوير التنظيمي وذلك من خالل جعل العاممين ذات ميارات وقدرات وقابميات -1.
 في العمل.عالية نحو تحمل المسؤولية 

االداري من خالل التعرف عمى واقع مستوى التمكين واثره في تطوير  استمرارية البحث العممي في ىذا المجال الثراء الفكر-2
 المنظمات.

 :ثالثا : ىدف البحث 
لزيادة ايمان المدراء باىمية وذلك  تعميم ىذه الدراسة وغيرىا عمى االدارات المختمفة لالستفادة مما جاء فييا يسعى البحث الى 

لعمل  وذلك من خالل تقديم المقترحات في ازيادة تحفيزىم ل من خالل منحيم لبعض الصالحيات االدارية  تمكين العاممين
خصوصا في  لالدارة العميا وكذلك التوصيات الميمة وذلك بناءا عمى ما توصمت اليو نتائج االستبيان والتحميالت االحصائية

 المبحوثة لشركةاتيم وطموحاتيم ورغباتيم لتطبيق ابعاد التمكين في امعرفة اراء وتوجيات العاممين في الشركة لمعرفة اتجاى
 ويمكن تمخيص اىداف البحث باالتي:

 مفيوم التمكين وماىية عالقتو بالتطوير التنظيمي لتحقيق تميز ونجاح المنظمات . الضوءعمى تسميط-1
ير التنظيمي عمميا باالعتماد عمى التحميالت التثبت من صدق عالقة االرتباط واالثربين ابعاد التمكين وابعاد التطو  -2

 االحصائية الدقيقة
تقديم المقترحات والتوصيات الدارة المنظمة المبحوثة فيما يخص االىتمام بتمكين العاممين لغرض تحفيزىم نحو االنجاز -3

 المتميز لتحقيق التطوير في تمك المنظمة.
 رابعا : حدود البحث 

الشركة العامة  لمصناعات الصوفية وىي احدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة  اجراء البحث فيتم الحدود المكانية :-ا
  .والمعادن

 2414 -9-34ولغاية  2414-8-1ن لمفترة من االحدود الزمانية : استغرقت مدة البحث شير  -ب
 ج شممت توزيع االستبانة عمى عينة البحث وجمعيا والزيارات الميدانية وتحميل النتائ

 : فرضيات البحث خامسا 

 الفرضية الرئيسسة االولى : ىناك عالقة ارتباط معنوية بين تمكين العاممين والتطوير التنظيمي
 لتنظيميلفرضية الرئيسية الثانية : ىناك عالقة تاثير معنوي بين تمكين العاممين والتطوير اا

 سادسا: االساليب االحصائية المستخدمة في البحث
 الحسابي : لمعرفة مستوى متغيرات البحث .الوسط -1
 االنحراف المعياري : لمعرفة مدى ابتعاد االستجابات عن الوسط الحسابي .-2
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 معمل االرتباط )االسبيرمان( لتحديد اتجاه وقوة العالقة بين متغيرات البحث .-3
 رات المعتمدة .معامل االنحدار الخطي البسيط : الختبار اثر المتغيرات المستقمة في المنغي-4

 سابعا :ادوات جمع البيانات:

تيسر من المؤلفات والبحوث في مجال متغيرات البحث فضال عن  ما-ا تمثمت ادوات جمع البيانات والمعمومات باالتي: 
 المقابالت الشخصية كونيا اسموب فاعل في الحصول عمى البيانات والمعمومات.

الشركة العامة لمصناعات في ) عشوائيةتم جمع البيانات من خالل استبانة تم توزيعيا عمى عينة   االستبانة:  -ب 
عمق بمتغيرات البحث ( حيث تضمنت نوعين من المعمومات االولى تعريفية تتعمق بافراد عينة البحث ,والثانية تتالصوفية

د من اساتذة كمية االدارة واالقتصاد قسم ادارة ثم تم عرضيا عمى عد )الممحق رقم واحد(, الرئيسية وكما سيظير في 
( 2لالخذ بارائيم ومالحظاتيم التي تم تعديل االستبانة عمى ضوئيا وكما سيظير في الممحق رقم ) في جامعة بغداد االعمال

( 5( وينتيي ب)1,  تم االعتماد عمى اسموب )ليكرت الخماسي( والذي يحتوي عمى خمس عبارات ولكل عبارة وزن يبدأ من)
 وكاالتي:

موافق  الدرجة
 تماما

موافق غير  غيرموافق غير متأكد موافق
 تماما

 1 2 3 4 5 الوزن
 

المتالك المعمومات 6 ) بعدين المتكون من التمكين ( فقرة لمتغير12( فقرة منيا) 22وقد اشتممت االستبانة عمى )
 التطوير التنظيمي ,وكما سيوضحو الجدول التالي:( فقرات لمتغير 11و) } لالستقاللية وحرية التصرف 6وتوافرىا و

 مقاييس البحث( مصادر 1جدول )
 مصادر القياس التسمسل المتغيرات

 2111ديممان احمد,  12-1 (تمكيناوال: المتغير المستقل )ال
  2111عالء دىام,

  6-1 امتالك المعمومات وتوافرىا
  12-7 االستقاللية وحرية التصرف

التطوير ثانيا:المتغيرالتابع)
 (التنظيمي

 2115ريم رمضان,  13-22
 

 ثاناعداد الباحالجدول من 
  :صدق وثبات االستبانة-ج
الصدق يشير الى خاّصية األداة في قياس ما تيدف لقياسو والذي يعد من اىم الشروط الواجب توافرىا لبناء المقياس واعتماد  

وعمى مرحمتين وبعد جمع  عدد من االشخاص من افراد عينة البحثنتائجو, ولمتأكد من ثبات االستبانة تّم توزيعيا عمى 
االستبانات وتفريغ بياناتيا تم احتساب مستوى درجة الثبات من خالل احتساب معامل ارتباط )سبيرمان( بين اجابات افراد العّينة 
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%( وىو ما يشير الى درجة  64( اذ ان الحد المقبول ىو )4779في التطبيق االول والثاني, وقد بمغ معامل ثبات االستبيان )
 ية من ثبات االستبانة .عال

 : الدراسات السابقة -ثامنا
  )اثر التمكين في تعزيز االبداع التنظيمي ( 2112دراسة المموك -1
ىدفت الدراسة الى تحديد دور التمكين في تعزيز االبداع الفردي عمى مستوى القيادات العممية في جامعة الموصل وقياس  

االبداع الفردي والمنطمي وتوصمت الدراسة الى جممة من االستنتاجات منيا اختالف مستويات تاثير عوامل البيئة المنظمة في 
التمكين بين افراد عينة البحث لصالح مجمس ادارة الجامعة العالي مع وجود عالقة معنوية بين عامل القيادة الديمقراطية في 

عدد من التوصيات تستيدف تفعيل العالقات االيجابية البيئة المنظمية والبحث العممي , كما خمصت الدراسة الى تقديم 
المتحققة مع تحديد الجوانب التي تحتاج الى اعادة مساراتيا باتجاه االستثمار االيجابي فضال عن دعوة االساتذة االكادميين 

ة المكان تطبيقو في منظماتنا والباحثين وطمبة الدراسات العميا بتناول مفيوم التمكين والتعمق فيو لالستفادة من جوانبو االيجابي
 العراقية .

 ) التمكين ودوره في االبداع االداري ( 2111دراسة عزيز  .2
مصرف من فروع المصارف  12التمكين كمتغير مستقل واالبداع االداري كمتغير معتمد حيث تم اختيار تناولت الدراسة 

شخص.,وتكمن مشكمة الدراسة في افتقار  64االىمية في مدينة السميمانية كمجتمع لمدراسة  وكانت عينة البحث تتكون من 
د التمكين من جانب وبعالقتو الوثيقة باالبداع االداري من جانب الى االلمام والدراية الكافية بابعاادارات المنظمات المبحوثة 

اخر , اما اليدف االساسي لمدراسة ىو اختبار عالقة االرتباط واالثر بين ابعاد التمكين واالبداع االداري في المصارف 
دعم ىذه المنظمات  المبحوثة فضال عن التعرف عمى االستراتيجيات او السياسات المتبعة مع العاممين مع معرفة مدى

اىميا اتفاق اغمبية افراد عينة البحث عمى وجود برامج الستراتيجية التمكين, توصمت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات 
فسيم وقدراتيم فضال عن سعي المصارف لتوفير معمومات نتطويرية مستمرة لتحسين اداء العاممين ما يعزز من ثقة العاممين با

لطاقاتيم المبدعة , اما نتائج التحميل االحصائي فقد اكدت زز االلتزام الذاتي لدييم ويمنحيم الثقة ويطمق العنان لمعاممين ما يع
عمى وجود عالقة ارتباط معنوي بين ابعاد التمكين وبين االبداع االداري فضال عن التاثير المعنوي البعاد التمكين في االبداع 

رة اىتمام ادارة المصارف المبحوثة بتطبيق التمكين باعتبارىا استراتيجية ادارة حديثة االداري, اما اىم التوصيات ىي ضرو 
ل لتقميدية لالدارة لتتمكن من الوصو تسعى الى تشجيع القيادات المصرفية والعاممين فييا بضرورة التخمي عن االساليب والنظم ا

   مى تحقيق االبداع االداري.الى التحسين المستمر في الخدمات المصرفية وما لذلك من تاثير ع

 )التطوير التنظيمي وقضايا معاصرة( 2116دراسة الكبيسي -3
وتعمق الباحث في تحميل مظاىرىا واعراضيا واسبابيا وطرق يات التنظيمية , دالدراسة االمراض واالختالالت والتح تناولت

ر التنظيمي والمداخل واالستراتيجيات والتقنيات المطبقة في ىذا الحقل كما يمعالجتيا كما وقدم ايضا نشأة ومفيوم التطو 
  .اوضحت الدراسة المشاكل والصعوبات واالنتقادات الموجية لمتطوير التنظيمي 

 )التطوير التنظيمي ودوره في تحسين النشاط المصرفي( 2118دراسة عالء الدين -4
 دراسة تطبيقية عمى المصرف التجاري السوري 

التطوير التنظيمي ضمن المصارف التجارية تيدف الدراسة البحث في مفيوم التطوير التنظيمي وبيان كيفية تطبيق جيود 
وبين ر التنظيمي يى االداء فييا , وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة ذات داللة بين جيود التطو و ودراسة مدى تاثيره عمى مست
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تحسين كفاءة العمل المصرفي كما بينت ان عممية التطوير التنظيمي ىي عممية متكاممة ومستمرة تاتي استجابة لمتغيرات في 
البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة وبينت ان تطوير بنية المصرف التنظيمية ينعكس عمى تحسين وتنويع الخدمات المقدمة , 

عايير المستخدمة لقياس االداء في المصرف التجاري واالنظمة والقوانين التي تحكم عمل كما توصمت الدراسة الى ان الم
,واكدت نتائج البحث الدور المحوري الذي تقوم بو المستويات االدارية العميا المصرف بحاجة الى المزيد من التطور والتحديث 

 في انجاح جيود التطوير التنظيمي.
 
 ظريطير النأالثاني : الت ثحبالم 

والمذان سيسيمان في االجابة عمى تساؤالت  لتنظيميا التطويرسيتم في ىذا المبحث التطرق لمتغيرين رئيسين ىما التمكين و 
 بيذة المتغيرات وكاالتي:مشكمة البحث وتحقيق االىداف المتوخاة منو , اذ سيتم توضيح بعض الجوانب النظرية المتعمقة 

 اوال : التمكين
 مفيوم التمكين:

تبمورت افكار واراء اغمب الباحثين في نياية الثمانينات وبداية التسعينات حول مفيوم التمكين كونو من المفاىيم الحديثة في 1-
 الذي يعد احد مفاتيح نجاح وديمومة المنظمة.و فضال عن كونو من المداخل المعاصرة في بيئة ادارة االعمال  الفكر االداري

مجموعة اشخاص وذلك ان التمكين يعني اعطاء السمطان والحكم والقوة او القوة لشخص او ( 17: 1999) المدىون , بين فقد
اشار الى ان ( (Mcshane&Glinow,2444:115, غير ان ن لو تحقيقيا كن لمممك  م  اىداف معينة يتوخى المُ لتحقيق 

  , لتصرف في المواقف التي يواجيونيااالفراد القوة في االتمكين ىو الشعور بالسيطرة والفاعمية الذاتية التي تنبثق عندما يمنح 
قد اكد ان التمكين ىو منح العاممين القوة والحرية والمعمومات لصنع القرارات والمشاركة في   ) daft , 2441 : 541ثم ان ) 

وحرية العمل من ( فقد بين ان التمكين يعني منح العاممين السمطة الالزمة   Robbins , 2441:16)اما ,عممية اتخاذ القرار
( اعتبر التمكين ىو نقل المسؤولية 126: 2445) مصطفى, كما ان  اجل جعميم قادرين عمى خدمة المنظمة بفاعمية ,

مة لمعاممين بالمنظ دقةودعوة صا كما انو دعم المرؤوسين بالسمطة والسمطة يشكل متكافئ من المديرين الى المرؤوسين 
 Goodman , etاما) ,مكن مسؤوال عن جودة ما يقرره او يؤديو يكون المرؤوس المُ  ووفي لممشاركة في سمطة اتخاذ القرار

al,2447: 285  لمتابع وتحميمو المسؤولية كما تتضمن التاكد من ان التابع يعي ( فقد بين ان التمكين يعني تخويل الصالحية
) ابو  كما ان  او الواجب  ولديو المعمومات والتدريب والتحفيز واالرشاد والميارات السميمة لكي يصبح ناجحا , )يفيم( الميمة

قد اشار الى ان التمكين ىو مشاركة المرؤوسين لرؤسائيم في سمطتي صنع واتخاذ القرارات في كان (  33 : 2448المجد ,
بادلة والتدريب والدعم من اجل التميز في تحقيق اىداف المنظمة والعاممين بيا اطار عمل قائم عمى تحديد المسؤولية والثقة المت

التمكين ىو القدرة عمى انجازاالداء الذي   ( فقد بينا ا ن256: 2448كما ان )الموزي وحمود,  والعمل عمى تحسينيا باستمرار, 
اعتبر التمكين  Nazakati, 2449: 4)) كما ان يحول الى اقصاء القيود كافو غير الضروريو امام العاممين في انجاز ادائيم, 

يادة المعرفة ىو امتداد لمعمميات التنظيمية من خالل االتصاالت وممارسة النقد وابداء االراء  وممارسة العمل الفرقي وذلك لز 
 والميارات والدافعية .

 
 

 التمكين: ستراتيجياتالمفاىيم المحددة ال2-
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لحث االفراد العاممين وتشجيعيم بما فييم المدراء ادارية   الى التمكين بوصفو استراتيجية   Nixon, 1994 :16)اشار  )
والحرية في التصرف الداء لغرض توفير ميارتيم الخاصة  وخبراتيم عمى نحو افضل وذلك عن طريق منحيم المزيد من القوة 

بين )  كمااتيا اعماليم الى جانب الموارد واالمتيازات االخرى ليكونوا قادرين عمى العمل بفاعمية خدمة الىداف المنظمة وغاي
ان استراتيجيات التمكين  ىي عبارة عن تطور الفكر االداري لمتمكين وذلك بسبب التغيرات العنيفة في ( 5: 1996الشربيني , 

 ىي الدافع الرئيس ليذا التطور الجوىري في ىذا الفكر النظري والتطبيقي عمى حد سواء والتي البيئة المحيطة بنشاط المنظمة 
العاممين ىم افضل من غيرىم في ادراك المشاكل والمعرفة بيا عندما تحدث في مواقع العمل لذا يتم منحيم فرصة حقيقة ان وال

 ( قد بين ان استراتيجية التمكين تتحدد في :Cook,1994;14)  لذا فان اجراء التحسينات وتنفيذ الحمول لتمك المشاكل
اعتماد االدارة لدور المسيل لضمان التنسيق والتكامل - 4 ل الفرقي , اعتماد العم-3تحديد القيم , -   2تحديد الرؤية ,-1

 .والدعم التجريبي وتحسين العمميات
 استراتيجية التمكين ىي : تتحدد من خالليا ئيسة الى ثالثة مفاىيم ر  (Long,1996:8ثم اشار )

 التدريب والتطوير . --3تقييمات ادارية سنوية , -2خطة استراتيجية سنوية , -1
 االتي:تتحدد باستراتيجية التمكين  ( فقد بين انErsted, 1999: 334)اما  

 تطوير عالقات قوية بين زمالء العمل -3, وضع االسبقيات-2, وضع الرؤية اي تحديد رؤية المنظمة ونقميا الى الواقع -1
االستعانة بمجاميع الدعم -5, توسيع شبكة االعمال اي توسيع شبكة مشاركة جميع العاممين في نشاطات المنظمة -4

 .لمتكامل باتجاىات عدة  الخارجية والداخمية واقامة التحالفات المشتركة كاجراءات 
( بين ان  البعد االستراتيجي لمتمكين يكمن في تحقيق القيمة المضافة ضمن اىداف معينة وافاق 24: 2444الذىب ,(غير ان 

استراتيجية لو تم اعتماده كبعد رئيسي من ابعاد ادارة الجودة الشاممة والتحسين زمنية بعيدة , كما ان التمكين يمكن ان يكون 
 .الثره التراكمي لمجودة والتحسين المستمر 

 التمكين:استراتجيات  اىم مداخل3-
اشار العديد من الباحثين الى وجود عدد من المداخل لعممية التمكين يمكن التطرق الى البعض منيا وحسب ما تناولو البعض  

 : والذي بين المداخل عمى النحو التالي(    Duvall, 1999:244 ) ومنيم  
ومقدار ما يمتمكو من قدرة التاثير في بيئة ويقصد بيا انيا عممية فردية او شخصية تنبع من الفرد ودوافعو  التمكين الفردي :-1

 عممو .
المنظمة اليجاد البيئة المساعدة لمتمكين اي تييئة العوامل واالبعاد التي   التمكين المنظمي : وىو النشاط الذي تمجا اليو-2

 تشجع عمى تمكين افرادىا وتجعميم قادرين عمى انجاز الفعل الصحيح في المواقف المناسبة.
 ( فقد اشار الى مداخل التمكين كاالتي :: Lushly , 1999 23غير ان )

 التمكين الترابطي : وىو المرتبط باسموب االدارة وفمسفتيا .-1
 التمكين الدافعي : وىو التمكين الشخصي اذي ييتم بحرية التصرف والسمطة التي يمتمكيا الفرد واندفاعو .-2

 :( اشار الى مدخمين اخرين ىما Erstad,1999: 327ثم ان )
 .لصياغة القرارات التمكين الخارجي : وىو الية العمل لممنظمة والوسائل المستخدمة لتمكين االفراد -1
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التمكين الداخمي: وىو مقدار مايمتمكو االفراد العاممون من االلتزام الذاتي والقدرة عمى تحمل المسؤولية والتصرف في -2
,  وتظير االدبيات ان الستراتيجية التمكين مداخل متعددة كونو مدخل تعود عمى المنظمة بعوائد ممموسة  المواقف االنية التي

 ( وتشمل:  88: 2414ذاتي بوصفو حالة عقمية او حالة ادراكية وىي كما اشار ليا ) الزوبعي, 
رار الى اسفل التسمسل التنظيمي مع منح :ويتم فيو نقل القوة وسمطة اتخاذ الق  Structural approachالمدخل الييكمي : -1

 العاممين القدرة في التاثير عمى المخرجات التنظيمية .

: تناول ىذا المفيوم التمكين عمى اساس القدرة النفسية , وىو العممية   Motivational approachالمدخل التحفيزي: -2
 ن من خالل تحديد الظروف التي ترعى او تيتم بالقوة .التي يعزز فييا الشعور او القدرة الذاتية بين االعضاء المنظمي

: يقوم ىذا المدخل عمى الدافعية الفردية لمتمكين وىو تعزيز الشعور بالفاعمية الذاتية  : Conger & Kanungaمدخل -3
لمعاممين من خالل التعرف عمى الظروف التي تعزز الشعور بالضعف والعمل عمى ازالتيا والتغمب عمييا بواسطة الممارسات 

 ومات عن الفاعمية الذاتية . التنظيمية الرسمية والوسائل غير الرسمية التي تعتمد عمى تقديم المعم

( وذلك  (conger & kanunga( قام ىذان الباحثان باكمال العمل الذي انجزه (Thomas & Velthous: 1994مدخل )-4
ببناء مدخل التمكين االدراكي الذي عرفاه عمى انو زيادة في تحفيز الميام الداخمية والتي  تتضمن الظروف العامة لمفرد التي 

باشرة لمميمة التي يقوم بيا والتي بدورىا تنتج الرضا والدافعية واشارا ايضا الى ان التمكبن يجب ان يبدا من الذات تعود بصفة م
 وذلك الن مفيوم الذات يشجع عمى السموكيات اليادفة والتي ترتبط مع اىداف المنظمة .

 مراحل تطبيق استراتيجيات التمكين: 4-
وىو ما ينطبق عمى استراتيجية التمكين التي يحتاج تنفيذىا وتطبيقيا الى يمر بعدة مراحل  من المؤكد ان تطبيق اي استراتيجية

عمى الذي اكد (   (Blanchard, 1999:35عدة خطوات حيث اشارالعديد من الباحثين الى تمك الخطوات والمراحل ومنيم 
 وتتمثل تمك الخطوات باالتي:   وجود اربع خطوات لتطبيق استراتيجية التمكين

 مرحمة الحماس : ويكون فييا االفراد متحمسين فييا لفكرة التمكين وال يمتمكون المعرفة الكافية وعمى االدارة توجيو العاممين .-1
يع وتسييل : ان التمكين يحتاج الى ميارات عالية في تحمل المسؤوليات الجديدة وعمى االدارة ان تقوم بتشج مرحمة االمتناع-2

 ميمة العاممين.
فضال عن فوائده , واالدوار والمسؤوليات وعمى االدارة ىنا تنسيق وفييا يدرك العاممين معنى التمكين واىميتو  مرحمة القبول:-3

 الجيود بين العاممين.
ت واتخاذ القرارات ومواجية مرحمة الثبات واالستقرار : وفي ىذه المرحمة تبدا االدارة بتدريب العاممين عمى كيفية حل المشكال-4

  الصراعات.
 استراتيجية التمكين تتمثل باالتي: مراحل تنفيذ  ( فان (Ivancevich & Matteson , 2442: 396بالنسبة الى اما 

 تحديد الظروف المنظمية التي تولد شعورا لدى العاممين بانيم غير ُممكنين مثل مشاكل االتصال وضعف المكافات .-1
استخدام ادوات التمكين كاالدارة بالمشاركة ووضع برامج تحديد االىداف واالغناء الوظيفي -3استراتيجية التمكين . تطبيق -2

 شعور العاممين بانيم ممكنين والذي سيجعل سموكيم سموك تمكيني-4وذلك لزيادة شعور العاممين بالثقة بانفسيم . 
 ان مراحل استراتيجية التمكين تتدرج عمى وفق االتي: فقد بين  ( Daft, 2441: 374)غير ان 

 اعادة تصميم الوظائف بما يحقق اثراؤىا لمعاممين وزيادة مسؤولياتيم ازاء االعمال المناطة بيم .-1
 في مختمف المواقف.طمب مقترحات العاممين وبمختمف مستوياتيم وتشجيع المشاركة -2
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 ..خصوصا اوالئك الذين تزداد ثقة االدارة بيم اتاحة فرصة المشاركة في صنع القرارات -3
 .تمكين العاممين بشكل بسيط في االنشطة االعتيادية ومن ثم زيادة مسؤوليات التمكين في االمور المعقدة والصعبة -4
 وىي:(حدد عشرة خطوات لتنفيذ تمكين العاممين 47: 2448)الجميمي, ان  ثم
التغيير في سموك المدراء والذي -2, تحديد اسباب الحاجة لمتغيير ما يساعد من الحد من درجة الغموض وعدم التاكد -1

 .تحديد القرارات التي يشارك فييا المرؤوسين -3, يتطمب التخمي عن السمطة لممرؤوسين وىو جوىر التمكين
 المستحيل االعتماد عمى الجيود الفردية  نظمات اصبح منمتكوين فرق العمل النو مع ازدياد حجم ال-4
اختيار االفراد المناسبين من حيث القدرات والمؤىالت  -6, بين المرؤوسين والعاممين في المنظمةالمشاركة في المعمومات -5

 .توفير التدريب وىو احد المكونات االساسية لجيود تمكين العاممين -7, والميارات
 توضيح ما ىو التمكين لمعاممين فيما يتعمق بواجبات ومتطمبات وظائفيم من قبل االدارةاالتصال لتوصيل التوقعات و  -8
 وضع برنامج لممكافات والتقدير مرتبط باىداف المنطمة  -9

 وتتضمن جميع االطراف في المنظمة عدم استعجال النتائج فالتمكين عممية شاممة وتاخذ وقتا  -14

ومن خالل ما ورد اعاله تبين لنا ان المنظمة التي ترغب بتطبيق استراتيجيات  التمكين  يجب عمييا ان تتبع اجراءات كاممة 
 القرارات المناسبة وفي المواقف و االوقات المناسبة .عممية اتخاذ وشاممة في 

 ابعاد التمكين االداري: -5 
(   , Ivancevich & Matteson 2442: 382نظرىم المختمفة ومنيم )الى ابعاد التمكين وحسب وجيات الباحثين اشار 

فقد   ( :Robbins,  2441 87 لذي اعتبر المشاركة بالمعمومات وفريق العمل والييكل التنظيمي ىي من اىم االبعاد , اما )وا
( فاشار الى توافر المعمومات وامتالك  Daft, 2441: 516اعتبر اىم ابعاد التمكين ىي الييكل التنظيمي والرقابة , اما )

تفويض  -( فقد حدد ابعاد التمكين باالتي أ62: 2414, اما )راضي,  المعرفة والقوة والمكافاة كونيا االىم بالنسبة اليو 
 اال ان العديد من الباحثين اتفقوا عمى عدد من االبعادالتحفيز, -التدريب ,داالتصال الفاعل,ح-فرق العمل ج-السمطة,ب
 وىي : في التحميل االحصائي في البعض منيا( والتي يمكن االستعانة  2414حمد , و  , 2442المموك نيم )ملمتمكين و 

من المنظمات توفير المزيد من المعمومات لمعاممين ولكافة امتالك المعمومات وتوافرىا : ان نجاح التمكين يتطمب  -1
 .المستويات االدارية من اجل الوصول الى االستعداد الكامل لتحمل المسؤولية وخمق الطاقات المبدعة 

تيجي الثاني في تمكين العاممين وتتمثل في منح العاممين حرية التصرف ااالستقاللية وحرية التصرف : وىي البعد االستر  -2
 الخاصة بالميام التي يمارسونيا .في االعمال 

لمنظمة اامتالك المعرفة: الى جانب رؤوس االموال والموارد البشرية والمادية اصبحت الموجودات المعرفية من اىم موارد  -3
 ر.وذلك لكون تمك المنظمات اخذت تسعى الى االبداع واالبتكار والبناء واالستمرا

 مبررات ومعوقات التمكين: -6
 (  وىي:  Eccles, 1993: 18اليو ) رلتطبيق استراتيجيات التمكين منيا ما اشااكد الباحثون عمى ان ىناك عدد من المبررات 

يعد التمكين استجابة لحاجة بيئة االعمال في ظل ظروف التنافس التي تتطمب استخدام قدرات المنظمة وبخاصة البشرية -1
يعد التمكين استجابة لثورة المعمومات وتقانتيا وذلك من خالل ما توفره من المعمومات -2 منيا في تحقيق المنظمة الىدافيا .

والميارات الفائقة الممكنة االستخدام عمى نحو فاعل لتحقيق توافر الموارد البشرية التي تمتاز بالخبرات العالية -3  لمجميع.
 االىداف المنظمية .
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ىو استجابة لمتطمبات ادارة الجودة الشاممة -1 التمكين وىي : مبررات( فقد اشار الى اىم  Daft, 2441: 542غير ان )
 يعد التمكين وسيمة ميمة لتحقيق التعمم الفردي والجماعي.- 2وسرعة االستجابة لرغبات الزبائن.

 التمكين باالتي: مبررات(  فقد اشارا الى 264 :2448اما) الموزي وحمود, 
تحسين جودة الخدمات المراد تقديميا الى المستيمكين من خالل تصميم المنتجات والعمميات وفق متطمبات المستيمكين -1

العاممون يتحققون من انجاز اعماليم وفق رؤية المستيمكين وليس من -3داء المنجز . الالتاكد من فاعمية ا-2. وحاجتيم 
قبل العاممين اكثر تاثيرا عمى المستيمكين وال سيما ان التصاقيم بالمستيمكين يكون القرار المتخذ من  -4خالل االدارة . 

ان ازالة القيود البيروقراطية في االداء من شانيا ان تساىم بتسريع االنجاز الكفوء -5وحاجاتيم المتنامية اكبر من االداء . 
 المنجزة بعدا اشمل في التطوير والتحسين.ان التزام العاممين ودافعيتيم لالنجاز يعطي لمعمميات -6    والفعال .

 فقد اشارت الى ابرز مبررات التمكين والتي ىي : ( 66: 2411كما ان )عزيز,
يشعرون بقيمة اكبر من خالل التمكين وخصوصا عندما و جعل العاممون يشعرون بانيم اساسيون في نجاح المنظمة -1

يساىم في زيادة فاعمية -3مكين يبني االلتزام ويخمق شعورا باالنتماء . ان الت-2يمارسون عممية اتخاذ القرار في المنظمة . 
ستكون تعزيز صورة يعمل عمى تنمية العالقات الجيدة بين العاممين والعمالء والنتيجة النيائية -4المنظمة ورفاىية العاممين . 

 فع معنوياتيم.تقميص عبء العمل لالدارة العميا وتحسين تدريب العاممين ور -5جيدة لممنظمة . 
ان  Slack et al, 1998 : 344)) الو تحد من استخدامو ومنيا ما اشار ليمعوقات ما ان ىناك مبررات لمتمكين فان ىناك كو 

التي تعاني من معوقات التمكين تتضمن ارتفاع كمف االختيار والتعيين وكذلك بطيء التدريب وارتفاع كمفتو كما ان المنظمة 
فقد (  Procter, et al., 1999: 454)العمل فييا تعاني من صعوبة في تطبيق استراتيجية التمكين. اماارتفاع معدل دوران 

  ي:وىتطرق الى المعوقات 
عدم تطابق قيم التمكين مع القيم -4ضعف الدافعية اتجاه العمل . -3قمة التدريب ةالتأىيل . -2ضعف الثقة بالنفس .-1

 ( فيمكن ان نبينيا باالتي:Ivancevich & Matteson , 2442 :399الشخصية .اما ما اشار لو )
قد يفشل العاممين في تمكين -3عدم قدرة العاممين عمى اتخاذ قرارات مسؤولة . -2شعور بعض المديرين بفقدانيم السمطة . -1

ليس -5منافسين . ان المشاركة بالمعمومات قد يعني تسرب االسرار الى ال-4سابق مما ينعكس سمبا عمى اي تجربة جديدة . 
 كل االفراد يرغبون بكونيم ممكنين .  

 ( اشارت الى المعوقات كاالتي: 51: 2414غير ان )الدوري , 
ان بعض المنظمات ما -2 تخوف االدارات العميا من فقدان السمطة عند تمكينيا لمعاممين في المستويات االدارية الدنيا .-1

عدم استعداد وتخوف بعض العاممين لتحمل المسؤولية وعدم تقبميم فكرة التغيير -3 السائد .زالت متمسكة بالبناء البيروقراطي 
 واالنفصال عن االدارة في اتخاذ القرارات المتعمقة باالعمال المناطة بيم .

 ثانيا: التطوير التنظيمي

 مفيوم التطوير التنظيمي:-1
عمى الصعيد الميني , وان اليدف االساسي من التطوير المنظمات تطوير اتيجية تغيير لر تعتبر عممية التطوير التنظيمي است

 .اىن الى الوضع المستقبمي المرغوبر التنظيمي ىو مساعدة المنظمات لمقيام بتغييرات وتحويالت من وضعيا ال
دلول التطوير م عمى ال يوجد تعريف واحد لمتطوير متفق عميو وانما ىناك مجموعة من التعاريف يمكن من خالليا التعرف

ر ي( ان التطو Beer , 1984: 14فقد بين ) .  ريضة عن طبيعة واساليب تطوير المنظماتعتقدم الخطوط ال والتيالتنظيمي 
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التنظيمي  ىو عممية منظمة تتضمن جمع البيانات والتشخيص وتخطيط التنفيذ والتقييم والعمميات واالستراتيجيات واالفراد 
لمنظمات عمى تحسين ذاتيا وتجديدىا وىذا كمو يحدث من خالل مشاركة جميع افراد التنظيم في ىذه مع تطوير قدرة اوالثقافة  

( Sanzigrin, Gottlied, 1992:57), واشارالعممية ويتم ذلك باالستعانة بنظريات العموم السموكية والبحث العممي والتقانات
تعريف التطوير التنظيمي انو مجيود مخطط ومنظم ويشمل جميع اقسام التنظيم كما تتم ادارتو من االعمى ليحقق اليدف  الى

ما اورده  امااالساسي وىو زيادة فعالية المنظمة معتمدا عمى العموم السموكية في عمميات التطوير التنظيمي., 
(Champoux,2444 :49   ) النظامي المالوف لخطة المنظمة لمتغيير طويل االجل  تدخلالبيذا الخصوص فقد اعتبره

  غيير الحاصمة بالمنظمة , غيروعمم االجتماع لحل مشاكل الت يستخدم االنظمة الفرعية المتغيرة وتطبيق نظريات عمم السموك
العاممين عن طريق اعتبر التطوير التنظيمي ىو جيد شمولي مخطط ييدف الى تغيير وتطوير  (322: 2444)القريوتي,  ان

وكذلك العمميات واليياكل التنظيمية وذلك  التأثير في قيميم ومياراتيم وانماط سموكيم وعن طريق تغير التكنموجيا المستعممة
 & (Griffin, 2441: 68 سبيال لتطوير الموارد البشرية والمادية او تحقيق لالىداف التنظيمية او اليدفين معا , اما

(Moorhead تطبيق مفيومات العموم  الية منظمة من خاللبرا التطوير التنظيمي ىو عممية تغيير وتطوير منظم قد اعتف
 بالنقاط التالية : التطوير التنظيمي ( فقد لخصت مفيوم44: 2445, اما )رمضان السموكية,

 .تقوية العالقات الشخصية واالتصاالت والتعاون -2, تعميق الشعور باىداف التنظيم او رؤيتو -1
ة تطوير خبرات في العمل قادر -4, تشجيع اتجاه حل المشكالت في مواجية الصعاب بدال من اسموب تجنب المشكالت -3

 .دعم السمطة المستمدة من المركز الوظيفي القائمة عمى المعرفة والميارة -5عمى اشاعة الحماس لدى العاممين , 
 .جيع الرغبة الشخصية بالتغييرتش -7, زيادة المسؤولية الشخصية لمتخطيط والتنفيذ-6

( فقد اعتبر التطوير التنظيمي ىو عممية التجديد الذاتي التي تسعى المنظمة من خاللو الى بعث 177, 2446اما )عبودي,
الحداثة ومنع التراجع وازالة الصدأ الذي يتراكم عمى النظم والموائح او يصيب االفراد , او تتعرض لو المنظمة لكي تظل 

وقادرة عمى التكيف والتجاوب مع االزمات والظروف الصعبة لتخرج منيا اقوى عودا محافظة عمى حيوتيا وشبابيا ومصداقيتيا 
طابع  ذي م ومستمرظ( فقد بين ان مفيوم التطوير التنظيمي ىو تغيير من32, 2448غير ان )عالء الدين,واعمى معنوية , 

ي نشاط المنظمة  من خالل تحقيق استراتيجي ينصب عمى المنظمة بكل مكوناتيا لتحقيق اعمى مستوى ممكن من الكفاءة ف
اىدافيا واىداف االفراد العاممين فييا بشكل متواز وبما يحقق االستجابة لمتغيرات الداخمية والخارجية وتعزيز ثقافة المنظمة 

 بالشكل الذي يخدم تطوير قيم ومعتقدات وانماط سموك افراد التنظيم .
 لتطوير التنظيمي:ات وفمسفة امميز  -2

ومنيم   اساليب وممارساتيد من الباحثين مميزات وفمسفة التطوير التنظيمي والتي يمكن ان تتحقق من خالل عدة تناول العد
(Hiett , Cangemi and Kowalski,1989: 44  :المذان بينا ان فمسفة التطوير التنظيمي تتحقق كاالتي  ) 
 التنظيم لتشخيص المواقف وحل المشكالت .عمميات حل المشكالت:وىي جميع االساليب التي يستخدميا اعضاء -ا

ثقافة المنظمة :وتتكون من افتراضات اساسية وقيم ومعايير لمسموك وتعتبر الطريقة الصحيحة لالدراك والتفكير والشعور , -ب
 تتجو المنظمة نحو النجاح. وعندما تشجع الثقافة التنظيمية التعاون و التمكين والتعمم المستمر

ة : حيث يركز التطوير التنظيمي عمى فرق العمل لتحقيق العمل في المنظمات اي الرؤساء والمرؤوسين فرق عمل متماسك-ت
 الذين ليم ميام محددة.
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االستعانة بمستشارين: حيث يمكن لمقادة االستفادة واالستعانة ببعض المتخصصين في تخطيط وتنفيذ انشطة تطوير -ج
 المنظمات.

عمم السموك التنظيمي مثل عمم النفس وعمم االجتماع وعمم النفس االجتماعي في ممارسات االستفادة من نظريات وتقنيات -د
 تطوير المنظمات.

 : فمسفة التطوير التنظيمي يمكن ان تتحقق من خالل ما يمي فقد اكد عمى ان (  (Argyrols, 1996:291اما
 قبل الذي ترغب ان تكون عميو المنظمة .التطوير التنظيمي يحتوي عمى رؤية مستقبمية لممنظمات اي صورة المست-ا

عدد كبير من االفراد في بناء الرؤية المستقبمية , وتعني ايضا سموكيات القيادة التي تساعد عمميات التمكين تشمل مشاركة -ب
 . اعضاء المنظمة عمى التطوير واالستفادة من ميارتيم بشكل كمي نحو تحقيق اىداف االفراد التطويرية ونجاح المنظمة

 ان التطوير التنظيمي جيد طويل المدى ويستمزم وقت طويل قد يصل الى سنوات عديدة .-ت
والتنظيم باكممو , لذا فيي وسيمة لتطوير قدرة المنظمة والفريق االفراد ان عمميات التعمم واالختبارات الذاتية تساعد عمى تعمم -ج

 عمى التغيير.
ان التطوير ( في كتابيما) التغيير والتطوير التنظيمي ( عمى  :Cumming & Worley ,1997 1) انثباحثم اشار ال

التنظيمي ىو عممية يتم فييا استخدام الممارسات والعموم السموكية من اجل مساعدة المنظمات عمى تحقيق فعالية اكبر بما فييا 
كما يتم التركيز عمى وير المنتجات نوعية متطورة اكثر من الحياة وزيادة في االنتاجية وفي نوعية الخدمات فضال عن تط

تطوير قدرات المنظمة عمى تقدير وتقييم وحل مشكالتيا  وعمى االكثر يعمل التطوير التنظيمي عمى تطوير النظام باكممو وفي 
 جميع اقسام المنظمة وبحسب البيئة التي تؤثز فييا .

تكون   ( ,Brown , 2441:5)  & Harveyان بعض المميزات التي يحتوييا اي برنامج تطويري في اي منظمة كما اشارت 
 كاالتي:

-.بفي المنظمة. قيادة التغيير : حيث يعتبر لتطوير التنظيمي استراتيجية مخططة  تيدف الى تحقيق التغيير التنظيمي -أ
 اىا لممشاركة بمعنى تدخل ومشاركة المرؤوسين في المنظمة .المشاركة: يعتبر التطوير التنظيمي اتج

 االداء: يتضمن التطوير التنظيمي التركيز عمى طرائق معينة لتطوير ودعم االداء والجودة. -ت 

من انساني: يعتمد التطوير التنظيمي عمى مجموعة من القيم االنسانية التي تتناول االفراد والمنظمات لتحقيق استفادة اكبر  -ج
 االمكانات البشرية .

االنظمة : يمثل التطوير التنظيمي اتجاىا منظما يتعمق بالعالقات المتبادلة بين االقسام المختمفة والوحدات والجماعات  -د
 واالفراد.

 عممية: يستند التطويرالتنظيمي الى اتجاىات عممية تستيدف زيادة فعالية المنظمة . -و

 ان تكون المنظة اكثر فعالية لكي تحقق اىدافيا وذلك باعتماد برامج التطوير المختمفة.وبشكل عام يمكن القول انو يجب 
 ( الى ان التطوير التنظيمي يستند عمى عدد من االفتراضات منيا:Moorhead,& griffin,2441: 59ثم اشار )

 العشوائية.يحاول التطوير التنظيمي التخطيط لعممية تغيير منظم ويستثني المبادرات المفاجئة و -ا
 ان اليدف االساسي لمتطوير التنظيمي ىو تطوير المنظمات ال ييدف تقميد منظمات اخرى.-ب
 يجب ان تستند التغييرات المخططة الى االلمام والمعرفة بالعموم السموكية والسيكولوجيا والثقافة .-ت
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,كما انو يعزز مبدا المشاركة باالستناد الى  ونستنتج من ما تم ذكره ان التطوير التنظيمي يتوجو الى المنظمة يشكل كامل
العموم السموكية كما انو يركز عمى التغيير المخطط الذي ييدف الى زيادة فعالية المنظمة والتي تتضمن االنتاجية )الكفاءة 

 والفعالية( كما تيدف الى زيادة الرضا لدى العاممين
 اىداف التطوير التنظيمي:-3

التطوير التنظيمي الى تحقيق تواصل النجاح عن طريق اىداف مقصودة ومخطط ليا في ضوء ما تسعى المنظمات من خالل 
  قام الباحثانلذا  عممية في كافة المجاالت وبمختمف المستويات التنظيمية  يستجد وما يطرا من اضافات

French & Bell, 1978: 72 )  )افة المستويات وعمى النحو تبويب اىداف التطوير التنظيمي الى خمس مجموعات شممت كب
 التالي:

ويتم فييا العمل عمى زيادة مستوى الحماس الشخصي لمفرد وكذلك الرضا والتحفيز وتغيير القيم  عمى مستوى الفرد:-1
 والمشاركة وزيادة المعارف والميارات وجعل الفرد ىو غاية اي خطة تطوير عن طريق مسؤولياتو وصالحياتو.

عمى مستوى المنظمة : وفييا يتم زيادة قدرة المنظمة عمى مواجية المشاكل مع االنفتاح عمى العالم المحيط واالىتمام بنوعية -2
 والقيم والمعايير لتحقيق اىداف المنظمة في الربح والبقاء والنمو.الحياة داخل المنظمة وتحديث التقنيات 

وى الثقة واالسناد بين اعضاء الجماعة داخل المنظمة مع زيادة مسؤولية الجماعة عمى مستوى الجماعة: وفييا يتم زيادة مست-3
 في ادوار التخطيط والتنفيذ مع السماح العضاء الجماعة باستخدام كافة المعمومات ذات العالقة اثناء اتخاذ القرار.

مع زيادة قدرة المنظمة نحو التكيف مبيئة تكيف خارجي : ويعني زيادة االنفتاح واالتصاالت الجانبية والعمل نحو التكيف ل-4
الخارجي عن طريق تكرار واعادة تحويل واكتشاف النفس البشرية وتقديم تكنموجيا جديدة لممنظمة مع احداث التغيير عن طريق 

 التخطيط المسبق لتحديد االىداف المستقبمية لممنظمة .
ة الفرد ولمسؤولية الجماعة واحداث تغيرا في اتجاىات وقيم وسموك التناغم الداخمي : ويعني زيادة المستوى الذاتي لمسؤولي-5

التنظيمي والعمميات التخطيطية وتطوير قدرة المنظمة والسياسات وتعزيز االنسجام بين التركيب  ,والتركيب التنظيمي, الفرد 
 لتجديد ذاتيا .

 الل التطوير التنظيمي مثل ( فقد اشارت الى االىداف التي يمكن ان تتحقق من خ3: 1992اما )الدىان,
تحسين القدرة عمى البقاء والنمو وزيادة درجة -تحقيق رضا اعضاء المنظمة ,ج-زيادة فاعمية المنظمة وزيادة كفاءتيا ,ب-ا

زيادة درجة -مساعدة اعضاء المنظمة عمى تشخيص مشكالتيم وتحفيزىم الحداث التطوير المرغوب ,ت-ج المنظمة ,دنضو 
 لبيئة .تكيف المنظمة مع ا

 ( فقد بين اىداف التطوير التنظيمي كاالتي:2444:325اما )القريوتي, 

ايجاد انفتاح في المناخ التنظيمي يمكن كافة  - 2اشاعة جو من الثقة بين العاممين عبر مختمف المستويات في التنظيم , -1
توفير  -3العاممين من معالجة كافة المشاكل التي يعاني منيا التنظيم بشكل صريح وعدم التكتم عمييا او تحاشي مناقشتيا , 

واالىداف العمل عمى ايجاد التوافق بين االىداف الفردية  -4بشكل مستمر ودوت تشويو, المعمومات الالزمة لتميز القرار 
ايجاد عالقة تبادلية وتكاممية بين العاممين كافراد  -5التنظيمية وبالتالي زيادة درجة االنتماء لممنظمة االدارية واىدافيا ,
مساعدة المشرفين عمى تبني اساليب  -6مية الجماعات ,وكجماعات وتشجيع روح المنافسة ضمن روح الفريق مما يزيد من فاع

تعويد العاممين عمى ممارسة الرقابة الذاتية  -7ادارية ديمقراطية في االشراف مثل االدارة باالىداف بدل االدارة باالزمات, 
 واالعتماد عمييا كاساس لمرقابة الخارجية ومكمال ليا.
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ان التطوير التنظيمي ييدف الى مساعدة المنظمات في حل مشكالتيا من خالل  انجد الباحثيومن ما ورد في ىذا الخصوص 
توفر المعمومات الصحيحة والدقيقة وباستمرار عن انشطة واعمال المنظمات ونتائج ىذه االعمال والوسائل التي يمكن اعتمادىا 

ارية وبمختمف المستويات لتبني اساليب ادارية فضال عن امكانية تطوير القيادات االد لتغير تمك االنشطة واالعمال من خالليا,
حديثة ومعاصرة لمتقدم الحاصل في البيئة الخارجية النجاز االعمال بطرق واساليب جديدة لمواجية المنافسة وتحقيق التميز 

اجاتيم والديمومة في العمل ويمكن ان يتم ذلك من خالل تشجيع اعضاء المنظمات لتحقيق اىدافيا من خالل التكامل بين ح
  فضال عن تعاونيم كافراد وكمجموعات لتحقيق تمك االىداف.وحاجات منظماتيم 

 استراتيجيات التطوير التنظيمي-4
في التطوير التنظيمي في الفترة االخيرة حيث نظرت االبحاث الحديثة الى الفرد نظرة لقد تطورت االستراتيجبات المستخدمة 

متعمقة اكثر من النظرة التقميدية المبنية في اساسيا عمى نظرية ماسمو في الحوافز والدوافع والتي لم تمحظ الفروقات بين االفراد 
:  2448اشار )عالء الدين,  سمم واحد من الحوافز ليم , يمكن وضعواعتبرتيم يخضعون لنفس السمم من الحاجيات وبالتالي 

الفرد بوصفو متميزا عن غيره بما لو من احاسيس وعواطف وقيم واتجاىات  الىتنظر ( الى عدد من االستراتيجيات التي 59
التنظيمي عددا  وعادات وميارات مما يجعل عممية تدريبو وتعميمو عممية متجددة وليست نمطية , ومن ىذه النظرة قدم الفكر

 التي يمكن االستفادة منيا ضمن حقل التطوير التنظيمي وىي:من االستراتيجيات 
 استراتيجية التدخل الخارجي)تدخل طرف ثالث( اوال:

مستويين من المستويات التنظيمية وقد يكون الطرف الثالث من العاممين في بما يتعمق الموضوع دوىي استراتيجية تطبق عن
او معالجتيا ,او قد يكون خبيرا يعمل في المنظمة كمستشار دائم او المنظمة نفسيا اال انو ليس طرفا في المشكمة المراد حميا 

حكيما وتتوفر فيو الخبرة والميارة ما  مؤقت او قد يكون احد بيوت الخبرة المتخصصة .ويفترض في الطرف الثالث ان يكون
 يجعمو اىال لمقيام بالتحميل والتحكيم وطرح االراء لمعالجة المشاكل والظواىر السمبية.

 KURILOFF( ستراتيجية )كيريموفا-ثانيا
قت ( استراتيجية لمتطوير التنظيمي ال Organizational Development for survivalقدم الباحث كيريموف في كتابو )

 وتطبق ىذه االستراتيجية وفق خطوات منطقية كاالتي:قبوال واسعا من الباحثين 
 جمع المعمومات والحقائق التي تتعمق بالمشكمة .-2 التعرف عمى المشكمة ذات العالقة والمؤثرة سمبا عمى االنتاجية .-1
المعمومات لالفراد عمى المستوى المناسب ويشمل ذلك توفير تطوير استراتيجية لحل المشكمة -4 .تشخيص المشكمة -3

تقويم النتائج بعد فترة -6 تطبيق االستراتيجية من خالل تدخالت في موقف محدد.-5 واشراكيم في تطوير االستراتيجية .
 .اعادة عممية التدخل طبقا لمتغيرات والمعمومات التي تم الحصول عمييا عن االنجاز- 7 كافية.

 صفوفة االداء المتوازناستراتيجية بناء م-ثالثا
ان ىذه االستراتيجية ىي من االستراتيجيات الميمة المنبثقة من حقل االدارة االستراتيجية وتأتي اىميتيا من كونيا اداة رئيسية 

استراتيجية محددة لمتغيير والتطوير,  لمتقيم من جية ووسيمة لدمج رؤية واىداف المنظمة في الحياة اليومية لممنظمة عمى شكل
وفمسفة ومنيجا لتصميم  واطاراخبير استشاري يمتمك رؤية واضحة وليذه االستراتيجية مكونين اساسين ىما االول مينس او 

عميل يشارك مشاركة كاممة في المشروع و تؤول لو ممكيتو  في النياية والعميل ىو عادة الثاني وتطوير النظام االداري الجديد و 
ويجب ان يدرك العميل ىنا ان مسؤولية مصفوفة االداء المتوازن والنظام االداري الذي سيُبنى الفريق التنفيذي في المنظمة 
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حوليا تقع عمى عاتق الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي , فبالرغم من ان االستشاري ىو المحفز لمعممية اال ان قيادة المنظمة 
 ىي التي يجب ان تكون الميندس الحقيقي.

 )اليندرة( اعادة اليندسة االدارية استراتيجية-رابعا
ان ىذه االستراتيجية ميمة وتعتبر من االستراتيجيات الحديثة التي يمكن االستفادة منيا في حقل التطوير التنظيمي , حيث 

ن يفضل استخداميا في الحاالت التي يصبح فييا لزاما التغيير الجوىري في بنية المنظمة وطبيعة عممياتيا ونشاطيا ويمكن ا
واالساسي واعادة تصميم نظم العمل بصفة جذرية من اجل تحقيق تحسينات ي ليندرة انيا اعادة التفكير المبدئنحدد مفيوم ا

جوىرية فائقة في معايير االداء الحاسمة مثل التكمفة والجودة والخدمة والسرعة وذلك باستخدام تكنولوجيا المعمومات المتطورة 
اي من نقطة الصفر وليس او انيا تعني البدء من جديد ظمات باعادة ىندسة نظم اعماليا ,كعامل تمكين اساسي يسمح لممن

اصالح وترميم الوضع القائم او اجراء تغييرات تجميمية تترك البنى االساسية كما كانت عميو , كما ال يعني ترقيع الثقوب لكي 
ة الراسخة والتفكير بصورة جديدة ومختمفة في كيفية تصنيع تعمل بصورة افضل بل يعني التخمي التام عن اجراءات العمل القديم

وبذلك تعد اليندرة استراتيجية ميمة قي اطار عممية التنمية والتطوير التنظيمي الشامل كما انيا  المنتجات او تقديم الخدمات, 
ا يميز اليندرة بشكل اساسي ىو لمفاىيم االخرى كمفيوم الجودة الشاممة ومفيوم االدارة االستراتيجية , ولعل متتكامل مع ا

تحقيق اىداف المنظمة في فترة زمنية وجيزة من خالل احداث تغيرات جذرية وبشكل تدريجي مما يتطمب من االدارة المتابعة 
 والرقابة اليومية.

 
 المبحث الثالث: الجانب العممي

 البحث : وصف عينة -اوال
في بغداد والذين ُوزعت عمييم  الشركة العامة لمصناعات الصوفيةشخص من العاممين في (  44تم اختيار عينة عشوائية من)

باستخدام عدد من االدوات االحصائية لموصول  ان( استبانة ممموءة فقط , ثم قام الباحث38استبانة البحث ,اال انو تم استالم)
تمكين العاممين في التطوير ( لمعرفة مدى تاثير s p s s) الى النتائج المطموبة وباالعتماد عمى البرمجيات الجاىزة لنظام

 في المنظمات العراقية .  التنظيمي
 38( يوضح مواصفات عينة البحث   ن= 2جدول رقم ) 

 النسبة % العدد الفئة المستيدفة المتغير ت

 ذكور-1 الجنس 1
 اناث-2

25 
13 

6578  % 
3472 % 

 %144 38   المجموع
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عدد سنوات  2
 الخدمة

1-5 
6-14 

11-15 
16-24 
21-25 
26-34 

 

9 
5 
7 

14 

3 

4 

2377% 

1372% 
1674% 
2673% 

779% 

1475% 

 %144 38   المجموع

التحصيل  3
 الدراسي

 دبموم فني
 بكالريوس

 دبموم عالي
 ماجستير

13 
17 

3 
5 

3472% 
4477% 

779% 

1372% 

 %144 38   المجموع

 
 يظير االتي: ة الجدول اعالهظمن مالحو 
 ان اغمب المشاركين في البحث ىم من الذكور .-1
( سنة وىذا يجعل االعتماد عمى ارائيم امر ميم لما لدييم من  24-16ان اكبر عدد من المشاركين ممن لدييم خدمة بين )-2

 خبرة طويمة في العمل 
  .ما يعني ارتفاع المستوى العممي لممشاركين )% 4477ان اغمب المشاركين يحممون شيادة البكموريوس فنسبتيم )-3

 

 ثانيا: اختبار فرضيات البحث
 وكاالتي: في المنظمة المبحوثة سيتم في ىذا المبحث عرض وتحميل النتائج حول متغيرات البحث واختبار العالقات

 وكاالتي: التنظيميمكين والتطوير ت: سيتم عرض االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ال -1

 (3والبالغ )   فوق الوسط المعياري (امتالك المعمومات )وسطا حسابيا لمتغيرالذي يتعمق بفقرات التمكين ( 3يعكس الجدول )
باىمية  لدى االدارة العميا في االىتمام ق المتوسط ( ما يظير مستوى فو 4727( وبانحراف معياري )3791بمغ )قد والذي 

, اذ حققت فقرة )احرص عمى ان يطمع االخرين عمى المعمومات الخاصة في الشركة امتالك المعمومات من قبل العاممين 
ما يعكس اىمية اطالع ( 4734( وبانحراف معياري قدره )4786بالمنظمة وال احجبيا عنيم.  ( اعمى وسط حسابي مقداره ) 

وعدم حجبيا او اخفاءىا عنيم ما يزيد ثقة االخرين بالمنظمة وباالشخاص العاممين  االخرين عمى المعمومات الخاصة بالمنظمة
تتوفر في المنظمة المعمومات التي تمكننا من االجابة عمى جميع االسئمة والمشاكل التي نواجييا في فيما حققت الفقرة )فييا , 

ما يعكس عدم (  4757مغ االنحراف المعياري قدره )( وباعمى قيمة تشتت حيث ب  2786) ( اقل وسط حسابي والذي بمغ العمل
   .مصداقية االدارة  وتمكؤىا في االجابة عن االسئمة المتعمقة بمشاكل العمل  



17 
 

( وىو اقل من الوسط  2744) االستقاللية وحرية التصرف ( فقد تضمن وسطا حسابيا عاما مقداره ) اما المتغير الثاني
يعكس اي ( مما يعكس ضعف ىذا المتغير 4724مناسب يظير انسجام االجابات والذي بمغ )( وبتشتت 3المعياري والبالغ )

بحرية اداء العاممين وعدم اعطاؤىم الصالحيات الكافية الداء العمل او مشاركتيم بوضع الشركة  اتدار ا بعض ضعف ايمان
مة لتمك االدارة لتنسجم مع التطورات الكبيرة , ما يستدعي تغيير المفاىيم القدياالستراتيجيات المناسبة لمعمل في المنظمة

 ادارة االعمال الحديثة لتتمكن من تحقيق النجاح والتميز.والسريعة في 
تضمنت فقرة )احيانا يتحدد تصرفي بحكم المعمومات التي امتمكيا لحل المشكالت واتخاذ القرارات دون الرجوع الى الرئيس 

ما يعكس انو ليس دائما يتمكن  ( 4739مناسب حيث بمغ االنحراف المعياري ) ( وبتشتت4781المباشر( اعمى وسط حسابي )
, 9 ت ) , اما الفقر او اتخاذ القرارات دون الرجوع لمالدارة العمياالعاممون من التصرف بحسب معموماتيم في حل المشكالت 

 .( 4744وبتشتت )  (1744)فقد حققت اقل وسط حسابي وقدره (11 14,
ان مستوى التطوير التنظيمي عالي في المنظمة المبحوثة (  4فقد بين الجدول رقم ) قرات التطوير التنظيمياما ما يتعمق بف

( وبانحراف معياري 3( وىو اعمى من الوسط المعياري البالغ )4748وىذا يؤكده الوسط الحسابي العام ليذا المتغير والبالغ ) 
  7, 6,  5, 1 (ط بين اعمى قيمة حققتيا الفقرات , تراوحت قيم الوسيعكس انسجام اجابات افراد العينة ما   وىو (4714)
( , وبين اقل وسط حسابي 4744( واقل تشتت في االجابات من بين الفقرات اذ كان االنحراف المعياري )5744) حيث بمغت)

(., 4727ات اذ بمغ االنحراف المعياري )االجابات من بين الفقر  ( وباعمى تشتت في4747( اذ بمغت ) 9, 4حققتيا الفقرتان ) 
ان المنظمة المبحوثة تيتم بالتطوير التنظيمي كونو سبيال اليصال المنظمة الى افضل  انومن النتائج الواردة اعاله تبين لمباحث

 ادناه (4و3والتميز بين المنظمات .وىذ ما سيوضحو الجدول )  المستويات وتحقيق التقدم والنجاح
 

 38ن=    ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتمكين العاممين 3جدول رقم )

 اوال : التمكين  
 امتالك المعمومات-1

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 4754 4714 من السيولة بمكان عممي الحصول عمى المعمومات التي احتاجيا . 1

الالزمة لمحصول عمى المعمومات امتمك الجوانب الفنية واالدارية  2
 وتبادليا .

3744 4744 

تتوفر في المنظمة المعمومات التي تمكننا من االجابة عمى جميع  3
 االسئمة والمشاكل التي نواجييا في العمل .

2786 4757 

احرص عمى ان يطمع االخرين عمى المعمومات الخاصة بالمنظمة  4
 وال احجبيا عنيم. 

4786 4734 

بقابميمت االفراد العاممين معي في تقديميم لممعمومات الصحيحة اثق  5
 واستعدادىم لتحمل مسؤولية ذلك.

4734 4748 

يتصرف االخرين معي بحرية انطالقا من شعورىم بالمسؤولية من  6
 توفر المعمومات التي لدييم.

4731 4747 
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 4727 3791 اجمالي امتالك المعمومات 

   االستقاللية وحرية التصرف -2 

 4764 3714 لدي رؤية واضحة عن اىداف المنظمة وغاياتيا . 7

ال ارغب بان تمارس عمي رقابة شديدة ومباشرة من االعمى بحيث   8
 تحد من قدراتي االبداعية .

1736 4775 

امتمك حرية اداء االعمال المناطة بي ومناقشة افكاري مع االدارة  9
 العميا .

1744 4744 

امتمك صالحيات تصحيح االنحرافات عند وقوعيا دون الرجوع الى  14
 الرئيس المباشر .

1744 4744 

 4744 1744 .اسيم بوضع خطط واستراتيجيات المنظمة التي تحقق اىدافيا   11

احيانا يتحدد تصرفي بحكم المعمومات التي امتمكيا لحل المشكالت  12
 الرجوع الى الرئيس المباشر .واتخاذ القرارات دون 

4781 4739 

 4724 2744 اجمالي االستقاللية وحرية التصرف 

 
  38( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتطوير االداري  ن = 4جدول رقم)

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي  تنظيميثانيا: التطويرال 

 4744 5744 استعدادا لتطويرىا.تم اجراء بعض التعديالت الميمة في المنظمة  31

يرغب بعض االداريين بتفويض جزء من الصالحيات الى بعض  14
 المرؤوسين.

4713 4734 

 4734 4713 ال يتم تدريب العاممين لمواجية التطورات التي تحدثيا المنظمة 15

 

16 
ان االعمال التي يقوم بيا المرؤوسين الممنوحة ليم بعض الصالحيات 

 دائما .فعاّلة 
4747 4727 

 4744 5744 ىناك بحث مستمر عن طرق جديدة لتطوير اساليب العمل . 17

 4744 5744 تعمد المنظمة الى تحديث وتجديد االليات والتقانات باستمرار. 18
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 باالعتماد عمى الحاسبة االلكترونية  انالجداول من اعداد الباحث

 

 الدراسة واختبار الفرضياتثانيا: قياس عالقات االرتباط بين متغيرات 
لمعرفة مدى ي( وذلك تنظيمتناولت ىذه الفقرة تحميل قياس العالقة بين المتغير المستقل )التمكين( والمتغير المعتمد )التطوير ال

وقد   , تنظيميالتطابق مع الفرضية العامة لمعالقة والتي تفترض وجود عالقة ارتباط معنوية بين تمكين العاممين والتطوير ال
جرى االختبار عمى مستوى كل متغير من المتغيرات المستقمة لمتوصل الى استنتاجات قد تقرر قبول الفرضية او رفضيا عمى 

المستقل والمتغير المعتمد, ولغرض الوصول الى ىذا اليدف تم االعتماد عمى معامل  رالمتغيفقرات ين وفق فرضيات االرتباط ب
( 4الالمعممية والتي تستعمل الستخراج العالقة بين متغيرين . والجدول ) االرتباط سبيرمان لمرتب وىو من الطرائق االحصائية 

وىي    (4758)عمى مستوى العينةطوير التنظيمي , اذ بمغ معامل االرتباط يشير الى عالقات االرتباط بين تمكين العاممين والت
, وكانت نتائج متغيرات تمكين العاممين ( 4741قيمة موجبة تشير الى وجود عالقة ايجابية ذات داللة معنوية عند مستوى )

التي تشير الى   الرئيسية االولىوالتي اكدت عمى صحة  وقبول الفرضية  والتطوير االداري كما ىو موضح في الجدول ادناه
  )وجود عالقة ارتباط معنوية بين تمكين العاممين والتطوير التنظيمي(.

  38ن= \ والتطوير االداري العاممين ين فقرات تمكين( ب (Spearman( قيم معامل االرتباط سبيرمان 5جدول رقم )
 المؤشر الكمي   Sigالمعنوية تنظيميالتطوير ال المتغيرات ت

 4758 47412 47445 امتالك المعمومات  1

  47444 47554 االستقاللية وحرية التصرف 2

 4741مستوى المعنوية=         باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية  انالجدول من اعداد الباحث
 

ييتم المرؤوسين الممنوحة ليم الصالحيات باداء اعماليم عمى افضل وجو  19
 باستمرار.

5744 4744 

صالحيات لبعض المرؤوسين بالتصرف دون الرجوع الى االدارة ىناك  24
 العميا .

4723 4743 

 4727 4747 تختار االدارة االفراد الكفوئين الجراء عممية التطوير في المنظمة . 21

لقد تم احداث تحول جذري في استراتيجية العمل يستيدف التطوير  22
 والتحديث.

4721 4741 

 4714 4748 يتنظيمياجمالي التطوير ال 
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 ثالثا: اختبار التاثير بين متغيرات الدراسة :
خطي البسيط  في محاولة ة والى اختبار انموذج االنحدار الالتاثير بين متغيرات الدراسييدف ىذا المبحث الى اختبار فرضيات 

 لبيان تاثير العالقة بين تمكين العاممين والتطوير التنطيمي , وكانت النتائج كاالتي:
من %( 15)( وىذا يعني ان  47152) بمغتتالك المعمومات ( )الم ( R2معامل التحديد )  ( ان قيمة6نتائج الجدول )شير ت-ا

 التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع اي) التطوير التنظيمي ( يرجع الى تاثير المتغير المستقل) امتالك المعمومات( اي ان 
يب %( من عممية امتالك المعمومات لدى االفراد العاممين في المنطمة المبحوثة يتحدد من خالل اىتمام االدارة العميا باسال15)

, تمثل متغيرات عشوائية لم تؤخذ باالعتبار في الدراسة (  85:وان )  في المنظمةالتطوير التنظيمي وعمى كافة المستويات 
  , (4741عند مستوى معنوية ) تانمعنوي ماوى ( 2775( المحسوبة )Tكما بمغت قيمة )  (7778( المحسوبة ) Fكما بمغت قيمة )

فضال عن  , ( مما يشير الى ان منحنى االنحدار جيد في تفسير العالقة بين المتغيرين  4723) معامل االنحدار كانت قيمةو 
وجود عالقة تاثير معنوي بين امتالك المعمومات وتوافرىا والتطوير تشير الى ان ) ولذا فان ىذه النتائجمعنوية معامل االنحدار 

 .(  تنظيميال
التغيرات التي %( 24) ( وىذا يعني ان(47248( االستقاللية وحرية التصرف لمتغير)( R2معامل التحديد ) بمغت قيمة -2

% تمثل 84) وان يتحدد من خالل اىتمام االدارة العميا باستقاللية العاممين وحرية تصرفيم  التنظيميالتطوير  تطرا عمى
( Tكما بمغت قيمة ) (14773ساوي )المحسوبة ت( F, فضال عن ان قيمة )لم تؤخذ باالعتبار في الدراسة(  متغيرات عشوائية

ما يشير الى ان ( 4735)معامل االنحدار  قيمة كما بمغت  , (4741عند مستوى معنوية ) تانمعنوي ماوى( 3727المحسوبة )
الى )وجود  تشير النتائج  لذا فان منحنى االنحدار جيد في تفسير العالقة بين المتغيرين فضال عن معنوية معامل االنحدار

واخيرا فان نتائج الفقرتين اعاله تؤكد قبول الفرضية , .(لتنظيميعالقة تاثير معنوي بين االستقاللية وحرية التصرف والتطوير ا
وىذا ما سيوضحو الجدول  الرئيسية الثانية التي تشير الى ) وجود عالقة تأثير معنوي بين تمكين العاممين والتطوير التنظيمي(.

 ( ادناه6)
 38( نتائج تحميل اثر العالقة بين متغيرات تمكين العاممين في التطوير التنظيمي          ن = 6جدول )

  F    Value قيمة المعدل R2 المتغيرات ت
.P 

معامل 
 االنحدار

 T Value.Pقيمة 

 4744 27785 47232 4744 77786 47152 متالك المعمومات 1
  

االستقاللية وحرية  2
 التصرف

47248 14773 4744 47356 3727 4744 

 
 باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االكترونية  انالجدول من اعداد الباحث
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 االستنتاجات والتوصيات :المبحث الرابع 

 اوال: االستنتاجات 
 والتطوير التنظيمي في الشركة المبحوثة.بين تمكين العاممين  معنويةذات داللة  ارتباط توجد عالقة-1
 تاثير معنوي لعممية تمكين العاممين عمى التطوير التنظيمي.في الشركة المبحوثة. وجود-2
 .من حيث تبنييا لمنماذج العممية المتعمقة بالتطوير التنظيمي ة )الشركة(المنظم ادارات تبين ان ىناك اختالف كبير بين-3
 ..التنظيمي ويرلتحقيق التطوالمكافآت  ثل التمكين  والتعويضم الشركةين ان ىناك اىمية لبعض المتغيرات في تب-4
من تبني استراتيجية التمكين النيا تتضمن ارتفاع كمف اختيار وتعيين وتدريب  في الشركة  تخوف الكثير من االدارات-5

  .العاممين لزيادة مؤىالتيم
من فقدانيم السمطة او فقدان مناصبيم االدارية فيما لو تمتع بعض العاممين المتميزين  في الشركة تخوف بعض المدراء-6

  .تكسبيم حب وثقة االخرين ببعض الصالحيات التي 

 التوصياتثانيا: 
والمقومات التي تؤدي الى   في مختمف المنظمات حول التطوير التنظيمي  اليجاد اىم العواملالبحثية دراسات الاعداد -1

 .نجاح المنظمات والوقوف عمى اىم المعوقات التي تواجييا في تحقيق تمك الفعالية 
اعتماد الشفافية من قبل االدارة العميا وذلك من خالل توفير المعمومات المطموبة الى كافة العاممين وذلك ليتمكنوا من اداء -2

 .عمميم عمى افضل وجو ممكن
في مام ادارة الشركة باشراك العاممين بالمعمومات المتعمقة بالعمل لتمكينيم من اتخاذ قرارات مناسبة وصحيحة ضرورة اىت-3

 بعض المواقف ودون الرجوع لالدارة.
االىتمام يتثقيف العاممين من خالل القاء المحاضرات من قبل االساتذة المتخصصين في عموم االدارة باىمية التمكين -4

ومزاياه لمعاممين ولالدارة العميا في المنظمة وتشجيع العاممين عمى تبني االدوار القيادية من خالل مواقعيم في العمل مع وفوائدة 
فضال عن  اقامة الدورات التأىيمية والتثقيفية  تحمميم لمسؤولية اتخاذ القرارت التي تؤدي النجاز العمل بسرعة بعيدا عن الروتين

فة في الشركة لتوعيتيم باىمية تمكين العاممين وانيم لن يفقدوا سمطاتيم وصالحياتيم من تنفيذ تمك لمدراء االدارات المختم
 .العممية

الدقة في اختيار العاممين الممنوحة ليم صالحيات التمكين ممن يتمتعون بالميارة والخبرة وقوة الشخصية لضمان نجاحيم -5
 .غي اداء مياميم في العمل

ركة الستقطاب االشخاص الكفوئين من حممة الشيادات من ذوي االختصاصات المالئمة العمال الشركة  ادارات الشتوجيو  -6
 .لتعينيم ثم تاىيميم وتمكينيم من تحقيق االداء االفضل
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