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  ، أما بعد:أجمعيف، كمف تبع ىديو إلى يـك الديف وكصحب وبيبي محمد، كعمى آلسيدم كح

كي أصؿ بكمماتي  ؛البياف، كفصاحة المساف ف  ىذا مكقفي، فكـ دعكتؾ كرجكتؾ أف تميمني فيو ُحس فإليي
 اهلل. إلى كؿ ذم حؽ لدم، الميـ كفقني لشكره، كالكفاء كلك بجزء مف حقو عمي، فمف ال يشكر الناس ال يشكره

شكران لؾ معممي  ،، أستاذان كمعممان كمشرفان رامز عزمي بديرالدكتور/ بأستاذم  أكرمنيفالشكر هلل الذم 
عمى ما عممتني إياه، شكران لتشجيعؾ كحثؾ لبكاعث عممي، شكران لؾ لتكجيياتؾ كرحابة صدرؾ لمناقشاتي 

لكؿ مف  نبراسان  نعمؾ ككرمؾ، كاجعمو دكمان جزه خير الجزاء مف فيض أالميـ  ،كاستفساراتي، كمعاكنتؾ الصادقة
إدارة كعامميف أكاديمية اإلدارة كالسياسة كما أتكجو بجزيؿ الشكر كاالمتناف إلى   العمـ طريقان، الميـ آميف.بييتدم 

دارة جامعة األقصى خاصةن  الصحة  بكافر ـمف اهلل عز كجؿ أف ينعـ عميي ، متمنيان لمدراسات العميا عامة  كا 
ألعضاء لجنة المناقشة كال يفكتني أف أتقدـ بعميؽ الشكر كالتقدير ، ـ كأدبيـنبعان نرتكم مف عممي كيبقكا، كالعافية
، رسالتيا الفاضؿ بقبكؿ مناقشة ممى تكرميع نضال فريد عبداهللكالدكتكر/  محمد إبراىيم المدىون /الدكتكر

ثرائيا   حتى يكتمؿ العمؿ كيصؿ إلى سكاء السبيؿ، داعيان  ؛ةالقيم بممحكظاتيماكتحمميما عناء قراءتيا كتقكيميا، كا 
 اهلل أف يجزؿ ليـ المثكبة كالعطاء.

لكالدتي كما أتكجو بالشكر الجزيؿ كالثناء العطر لمف قضى اهلل في محكـ تنزيمو ليما بخفض جناح الذؿ، 
و، كالدعاء في ي، كالتكجعمى حسف التربيةكلكالدم الغالي أطاؿ اهلل في عمره  رحميا اهلل كأسكنيا فسيح جناتو،

دياجي الميؿ، جزاىما اهلل عني ما جزل بو كالدان عف كلده، كأعانني عمى برىما، كرد شيء مف معركفيما، كجعؿ 
   عمييما ما طمعت شمس كما غربت. دائمان  كسكينتورحمتو 

ت عمى كما كال يفكتني أف أتقدـ بجزيؿ شكرم لمف كقفت بجانبي كساندتني إلنجاز ىذا العمؿ كصبر 
لى أبنائي األعزاء أطاؿ اهلل في عمرىـ.  انشغالي بإعداد ىذه الدراسة زكجتي الغالية، كا 

أك مف  كالقراءة كالتدقيؽ، المراجعةأك ساىـ كساعد في التكجيو،  كؿ مفكختامان، أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى 
 .شكؿ إسيامان في الرسالة

 . مف قبؿ كمف بعدكآخر دعكام أف الحمد هلل رب العالميف، فالفضؿ هلل
 البـاحــث
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 الممخص
تفكيض السمطة المتمثمة في ) اإلدارمالتمكيف  أبعادمتعرؼ عمى العالقة بيف لىدفت ىذه الدراسة 

الفّعاؿ( صالحيات كالتحفيز الذاتي كتطكير الشخصية كالعمؿ الجماعي كالسمكؾ االبداعي كاالتصاؿ كال
لدل رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة  لإلنجازجية كالدافعية  مف

   الرئيس: عمى السؤاؿ اإلجابةمشكمة الدراسة في  كتّكمف، مف جية أخرل
عالقة بين التمكين اإلداري والدافعية لإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومدراء الدوائر التابعة ما ال

  لمؤسسات التعميم العالي في محافظات غزة؟
كاقتصرت ىذه الدراسة عمى مؤسسات التعميـ العالي الحككمية بمحافظات غزة كىي: )جامعة 

جيا(. تككف مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف كمية العمكـ كالتكنكلك  –فمسطيف التقنية  كمية-األقصى 
ذكم المناصب اإلدارية )مدير، رئيس قسـ( في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات قطاع غزة كىي 

خاف يكنس(، -دير البمح، الكمية الجامعية لمعمـك كالتكنكلكجيا - )جامعة األقصى، كمية فمسطيف التقنية
عمى ما تـ استرداده بعد الحصر  مكظؼ بناءن ( 95) العينة الفعمية ( مكظفان  فيما كانت135كبمغ عددىـ )

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ  %،70.3بما نسبتو  أمالشامؿ لمجتمع الدراسة 
مصدريف اساسيف لممعمكمات ىما المصادر الثانكية المتمثمة بالكتب كالمراجع كالدراسات السابقة ذات 

تكصمت الدراسة ك  ة ، كالمصادر االكلية المتمثمة في جمع البيانات مف خالؿ أداة الدراسةالعالقة بالدراس
 التالية:نتائج ال الي اىـ

  في المؤسسات التعميمية  لإلنجازكالدافعية  اإلدارمالتمكيف  أبعادتكجد عالقة ذات داللة احصائية بيف
  .الفمسطينية

 ت استجابات المبحكثيف في التمكيف اإلدارم كالدافعية ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطا
 لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة تعزل لمتغير

   .طبيعة العمؿ، سنكات الخدمة( )الجنس،
 كالدافعية  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف في التمكيف اإلدارم

 لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة تعزل لمتغير
 . )المؤىؿ العممي(

ضركرة ك كالمؤسسة لما يخص عممية التمكيف  ضركرة تكفير المستمزمات كالمتطمبات لممكظؼب كتكصي الدراسة
 خؿ المؤسسات التعميمية.تختص بتمكيف العامميف دا إدارة أك إنشاء قسـ



 ل

 

Abstract 

 

This study aims at recognizing the relationship between administrative 

empowerment dimensions such as authorization in power and authorities, self-

motivation, personal development, team work, creative behavior, and effective 

communication on the one hand, and achievement motivation on the other for 

managers and heads of departments working at higher education institutions in Gaza 

governorates. The problem of this study lies in answering the following question: 

‘What is the relationship between administrative empowerment and achievement 

motivation for managers and heads of departments working at higher education 

institutions in Gaza governorates?’ This study only tackled the government-run higher 

education institutions in Gaza, namely: Al-Aqsa University, Palestine Technical 

College, and the University College of Science and Technology. The study population 

included all the administrative employees (managers and heads of departments) 

working at higher education institutions in Gaza governorates. The number of those 

employees is 135, while the sample of this study included 95. Those were the ones 

who returned questionnaires making the percentage of the population of the 

study %70.3.  The researcher used a descriptive analytical approach through two 

sources of data, namely: main sources such books, previous relevant studies, and 

primary sources such as data collection through the questionnaire.  

 

The study has reached the following findings:  

- There is a statistical relationship between the dimensions of administrative 

empowerment and achievement motivation in the Palestinian educational institutions. 

- There are no statistical differences in the responses of those surveyed with regard to 

administrative empowerment and achievement motivation for the managers and heads 

of departments at higher education institutions in Gaza. This is attributed to three 

variables: gender, nature of work, and years of experience.  

- There are statistical differences in the responses of those surveyed with regard to 

administrative empowerment and achievement motivation for the managers and heads 

of departments at higher education institutions in Gaza. This is attributed to the 

variable of qualifications.  

 

The study recommends the following: 

- The researcher recommends that it is necessary to provide the required necessities 

and demands of employees as well as the institution with relevance to empowerment  

- It is necessary to create a section or department that aims at enabling employees at 

educational institutions.  
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 األولالفصل 
 اإلطار العام لمبحث

 قدمة:م
فػػي مجػػاؿ تطػػكر الفكػػر االدارم، بعػػد أف تحػػكؿ  حة التػػي تتػػردد مػػؤخران تمكػػيف العػػامميف ىػػك الصػػي

نػػة، كمػػا يتبػػع ذلػػؾ مػػف تغييػػر بالمنظمػػة الممكّ  ىمػػا يسػػم ىلػػإكامػػر مػػف منظمػػة الػػتحكـ كاأل االىتمػػاـ تمامػػان 
 التنظيـ المفمطح قميؿ المستكيات.  ىلإالتنظيـ الييكمي متعدد المستكيات 

كرات اليائمة التػي شػيدتيا بيئػة األعمػاؿ كالضػغكط المصػاحبة في ظؿ المتغيرات المتسارعة كالتطك 
لممنافسة العالمية، كاف لزامان عمى معظـ المنظمات سكاءن الحككمية أك الخاصػة االىتمػاـ بالمفػاىيـ اإلداريػة 
الحديثػػػة كذلػػػؾ لتحقيػػػؽ المنافسػػػة كالتميػػػز كالنجػػػاح، ممػػػا دفػػػع ىػػػذه المنظمػػػات إلػػػى االىتمػػػاـ بػػػإدارة المػػػكارد 

ية بتفريعاتيػػا المختمفػػة كعمػػى األخػػػص مفيػػـك التمكػػيف اإلدارم الػػذم حظػػػي باىتمػػاـ متزايػػد مػػف قبػػػؿ البشػػر 
 (.2005)برس،  األكاديمييف كاإلدارييف كالممارسيف المينييف لقضية المكارد البشرية عمى المستكل الدكلي

اإلنسػػػاف ، أصػػػبح االىتمػػػاـ بك نجػػػاح المنظمػػػاتألمػػػديريف عػػػف فشػػػؿ فػػػي ظػػػؿ مسػػػؤكلية القػػػادة كاك 
كبإدارتػػو كتكجييػػو كتحفيػػزه يفػػكؽ غيػػرة مػػف االمػػكر األخػػرل المتعمقػػة بالمػػاؿ، كالتقنيػػة، كاليياكػػؿ التنظيميػػة، 

ت كالغرائػػز كالػػدكافع التػػي ال كاالنطباعػػا ،ثيػػرة مممكسػػة، فيػػك بحػػر مػػف المكاقػػؼكذلػػؾ لككنػػو يزخػػر بقػػدرات ك
المتعمقػػػة بالبعػػػد البشػػػرم مكضػػػكع  كتصػػػعب مالحظتيػػػا كقياسػػػيا، لػػػذلؾ بػػػرز مػػػف بػػػيف المكضػػػكعات ،تػػػرم

 ـ(.2011)نافمة كقدكر، التمكيف كأحد المفاىيـ االدارية الحديثة في االلفية الثالثة
كيعتبر العنصر البشرم أحد مقكمات المنظمة التي يجب الحفاظ عمييا كالسعي لتطكيرىا مف أجؿ 

م منظمة أف تعمؿ بكفاءة كفعالية الرقي بيا نحك األفضؿ كنحك تحقيؽ األىداؼ المكضكعة، كال تستطيع أ
بدكف االىتماـ بمكاردىا البشرية، كبذؿ الجيد كالماؿ كالكقت الختيار أفضميـ كفاءة، كتعمؿ عمى تمكيػنيـ، 
فتػػكفر ليػػـ التػػدريب المناسػػب كتمػػنحيـ مزيػػدان مػػف الحػػكافز، كمزيػػدان مػػف التفػػكيض فػػي الصػػالحيات كاتخػػاذ 

 (.67-47: 2003بادأة كاإلبداع )حريـ، القرارات بالمشاركة، كتشجعيـ عمى الم
كيرل الباحث بأف تمكيف المكظؼ يكمف في رفع قدرتو عمى اتخاذ القرارات بنفسو كبدكف تكجييات 
اإلدارة، فاليدؼ األساسػي مػف التمكػيف ىػك أف يػتـ تػكفير الظػركؼ التػي تسػمح لكافػة المػكظفيف بالمسػاىمة 

مستمر، كبالتالي فإف مصطمح التمكيف يتضمف مشاركة فػي بأقصى قدراتيـ كطاقاتيـ في جيكد التحسيف ال
نو يعني أكثر مػف مجػرد التفػكيض؛ فػالمكظؼ يشػعر  عممية اتخاذ القرار مع المستكيات اإلدارية األخرل، كا 

 بالمسئكلية كذلؾ عف األعماؿ خارج حدكد كظيفتو، بحيث تعمؿ المنظمة كميا بشكؿ أفضؿ.
ف عالقتػو بالعنصػر البشػرم أك المػكارد البشػرية الثمينػة، ككيفيػة تفعيػؿ كتنطمؽ أىمية مبػدأ التمكػيف مػ      

طاقاتيػػا كقػػدراتيا كمكاىبيػػا فػػي عمميػػة التحسػػيف المسػػتمر فػػي المنظمػػة.  كيػػرل الػػبعض أف التمكػػيف لػػو دكر 
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حاسـ في نجاح أك فشؿ تطبيقات إدارة الجػكدة الشػاممة ألف العػامميف ىػـ األداء التػي تنفػذ كػؿ ىػذه األفكػار 
 (.236: 2010الخطط كالفعاليات التي تنطمؽ بالمنظمة إلى إدارة الجكدة الشاممة )الطائي كقدادة، ك 

 كانطالقػػػػػػػان مػػػػػػػف المسػػػػػػػممة التػػػػػػػي تؤكػػػػػػػد أنػػػػػػػو ال ُتعمػػػػػػػـ دكف دافػػػػػػػع، كأيضػػػػػػػان مػػػػػػػف أف كػػػػػػػؿ سػػػػػػػمكؾ 
 ا مػػف كراءه دافػػع، كمػػف أف دافػػع اإلنجػػاز مػػف الػػدكافع المكتسػػبة كالمتعممػػة، حيػػث يتعمميػػا اإلنسػػاف كيتشػػربي

 (.3: 2007البيئة )أبك شقة، 
حيث تشير دافعية اإلنجاز إلى الرغبة العامة لدل الفرد في المثابرة نحك النجاح، كاختيار األنشطة 
اليادفػػة التػػي يترتػػب عمييػػا النجػػاح أك الفشػػؿ، كيعتبػػر ماكيالنػػد مػػف أكائػػؿ البػػاحثيف لدافعيػػة اإلنجػػاز، حيػػث 

 (.259: 2005جتماعي لمفرد )عسكر كالقنطار، ربطيا بالثقافة، كعممية التطبيع اال
يعػػد العنصػػر البشػػرم محػػكران أساسػػيان فػػي تنميػػة المؤسسػػات كتطكيرىػػا، كىنػػا يرجػػع الػػبعض جػػذكر ك 

نظريػػة تمكػػيف العػػامميف إلػػى أفكػػار مدرسػػة العالقػػات اإلنسػػانية التػػي بػػرزت إلػػى الكجػػكد كػػرد فعػػؿ إلىمػػاؿ 
تيػػا مدرسػػة اإلدارة العمميػػة فػػي نيايػػات القػػرف التاسػػع عشػػر الجانػػب اإلنسػػاني فػػي عالقػػات العمػػؿ التػػي تبن

الميالدم كبدايات القرف العشريف، بينما ىناؾ مف يرل أف نظرية تمكيف العامميف عف طريؽ تفكيض المزيد 
شػػراكيـ فػػي صػػنع قػػرارات العمػػؿ، إنمػػا ىػػي مرحمػػة متقدمػػة مػػف أفكػػار المدرسػػة  مػػف السػػمطة التنفيذيػػة ليػػـ كا 

رؼ بمشػػاركة العػػامميف كذلػػؾ فػػي الخمسػػينيات كالسػػتينيات مػػف القػػرف المػػيالدم الماضػػي اإلنسػػانية فيمػػا عػػ
 (.2: 2002)الشقاكم، 

كيتسػػػػـ الشػػػػخص ذك الدافعيػػػػة المرتفعػػػػػة لإلنجػػػػاز بتنميتػػػػو لمسػػػػتكيات داخميػػػػػة عاليػػػػة مػػػػف التفػػػػػكؽ 
محػددة كمفيكمػة فػي كاالمتيػاز، كاالسػتقاللية، كاختيػار األداء الػذم يتصػؼ بالصػعكبة، كمػا أف لديػو أىػدافان 

ذىنػػو، كمثػػؿ ىػػذا الشػػخص ال يعتمػػد عمػػى المسػػاندة الخارجيػػة أك الثنػػاء االجتمػػاعي، فيػػك يجتيػػد كيناضػػؿ، 
 (.383: 2002ألف لديو مستكل داخميان مف التفكؽ )عبد الخالؽ، كالنياؿ، 

كييػػػتـ مفيػػػـك التمكػػػيف الػػػذم يعنػػػي إعطػػػاء العػػػامميف الصػػػالحيات كالمسػػػئكليات، كتشػػػجيعيـ عمػػػى 
المشاركة كالمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة، كمنحيـ الحرية كالثقة ألداء العمؿ بطريقتيـ دكف تدخؿ مباشر 
مػػف اإلدارة بشػػكؿ رئػػيس بتكثيػػؽ العالقػػة بػػيف اإلدارة كالعػػامميف، كالمسػػاعدة عمػػى تحفيػػزىـ كمشػػاركتيـ فػػي 

ارة كالعامميف، كىك ما يجعؿ االىتماـ بمبدأ اتخاذ القرار، ككسر الجمكد اإلدارم كالتنظيمي الداخمي بيف اإلد
تمكػػػيف العػػػامميف عنصػػػران أساسػػػيان لنجػػػاح المنظمػػػات، كبخاصػػػة فػػػي العػػػالـ العربػػػي الػػػذم يشػػػيد العديػػػد مػػػف 
التحديػػػدات كالتغيػػػػرات السػػػريعة كالمتالحقػػػػة فػػػػي الكقػػػت الػػػػراىف، كالتػػػي تتطمػػػػب اتخػػػػاذ العديػػػد مػػػػف ا ليػػػػات 

ايرتيا.  السيما كأف مكضكع التمكيف اإلدارم لمعامميف مػف المكضػكعات كاإلجراءات الكفيمة بمكاجيتيا كمس
الكػػافي )الجميمػػي،  اإلداريػػة التػػي لػػـ تحػػظ حتػػى ا ف باىتمػػاـ الدارسػػيف كالبػػاحثيف فػػي العػػالـ العربػػي بالقػػدر

 (.1: 2008مطر، 
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فاعػػؿ فػػي كلكجػػكد اىتمػػاـ متزايػػد بدراسػػة العػػامميف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي لمػػا ليػػا مػػف تػػأثير 
إحػػداث النقمػػػة النكعيػػػة فػػي مخرجػػػات ىػػػذه المؤسسػػات، كنظػػػران ألف رؤسػػػاء األقسػػاـ كالػػػدكائر فػػػي مؤسسػػػات 
التعمػػػيـ العػػػالي تمػػػارس سياسػػػات إداريػػػة متنكعػػػة تعكػػػس أنماطػػػان إداريػػػة تتػػػراكح بػػػيف الػػػنمط التقميػػػدم كالػػػنمط 

مػازاؿ تطبيقػو عمػى المسػتكييف العػاـ  الحديث، كمفيػكـ التمكػيف اإلدارم مػف المفػاىيـ اإلداريػة الحديثػة الػذم
كالخاص محدكد كيحتاج مزيدان مف البحكث كالدراسات لمتعرؼ عمى أثره كنتائجو عمى جميع األطػراؼ ذات 

 العالقة في العمؿ المؤسسي.
 مشكمة الدراسة:

تشػػػيد المؤسسػػػات التعميميػػػة فػػػي معظػػػـ دكؿ العػػػالـ سمسػػػمة مػػػف اإلصػػػالحات اإلداريػػػة كاألكاديميػػػة 
عزيػػز جػػكدة مخرجاتيػػا التعميميػػة، كشػػممت معظػػـ عناصػػر العمميػػة التعميميػػة، نظػػران لكجػػكد تأكيػػدات بيػػدؼ ت

مسػػػتمرة عمػػػى أف الجػػػكدة الفعميػػػة لمتعمػػػيـ العػػػالي تعتمػػػد فػػػي األسػػػاس عمػػػى العػػػامميف الػػػذيف ينفػػػذكف الميػػػاـ 
صػرة، انطالقػان مػف أف كاألنشطة في المؤسسات التعميمية، كىك ما جعميـ محكران في الحركات اإلداريػة المعا

 العامميف ىـ العنصر الرئيس لنجاح المؤسسة.
كأشػػػارت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات إلػػػى أىميػػػة التمكػػػيف اإلدارم فػػػي المؤسسػػػات المختمفػػػة مثػػػؿ دراسػػػة 

( كدراسػػػػات أخػػػػرل أشػػػػارت إلػػػػى أىميػػػػة الدافعيػػػػة 2001( كدراسػػػػة )المغربػػػػي، 2004)الطػػػػاىر كمػػػػرزكؽ، 
(، كلػػػـ تظيػػػر فػػػي حػػػد عمػػػـ الباحػػػث أم 1997( كدراسػػػة )خميفػػػة، 2006لإلنجػػػاز مثػػػؿ دراسػػػة )الػػػكادم، 

دراسػػات ربطػػت بػػيف العالقػػة بػػيف التمكػػيف اإلداريػػة كالدافعيػػة لإلنجػػاز فػػي المؤسسػػات التعميميػػة، ممػػا حػػذا 
 بالباحث إلجراء ىذه الدراسة.

كمػػػػف خػػػػالؿ عمػػػػؿ الباحػػػػث فػػػػي جامعػػػػة األقصػػػػى الحػػػػظ أىميػػػػة التمكػػػػيف اإلدارم لػػػػدل العػػػػامميف 
  .جامعة، كمدل تأثيره عمى الدافعية لإلنجاز لدييـبال

 كمف ىذا المنطمؽ فإف مشكمة الدراسة تكمف في اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرئيس التالي:
ما العالقة بـين التمكـين اإلداري والدافعيـة لإلنجـاز لـدى رؤسـاء األقسـام ومـدراء الـدوائر التابعـة 

 ؟محافظات غزةلمؤسسات التعميم العالي في 
 وينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية: 

مػػػدراء كالدافعيػػػة لإلنجػػػاز لػػػدل رؤسػػػاء األقسػػػاـ ك  تفػػػكيض السػػػمطة كالصػػػالحياتىػػػؿ تكجػػػد عالقػػػة بػػػيف  .1
 الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ 

الدكائر في مؤسسػات دراء مكالدافعية لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ ك  التحفيز الذاتيىؿ تكجد عالقة بيف  .2
 التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ 
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الػدكائر مػدراء كالدافعية لإلنجاز لدل رؤساء األقسػاـ ك تطكير الشخصية )التدريب( ىؿ تكجد عالقة بيف  .3
 في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ 

الػػػدكائر فػػػي دراء مػػػكالدافعيػػػة لإلنجػػػاز لػػػدل رؤسػػػاء األقسػػػاـ ك  العمػػػؿ الجمػػػاعيىػػػؿ تكجػػػد عالقػػػة بػػػيف  .4
 مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ 

الػػػدكائر فػػػي مػػػدراء كالدافعيػػػة لإلنجػػػاز لػػػدل رؤسػػػاء األقسػػػاـ ك  السػػػمكؾ اإلبػػػداعيىػػػؿ تكجػػػد عالقػػػة بػػػيف  .5
 مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ 

رؤسػػػاء  كالدافعيػػػة لإلنجػػػاز لػػػدل االتصػػػاؿ الفّعػػػاؿ )الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات(ىػػػؿ تكجػػػد عالقػػػة بػػػيف  .6
 الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ مدراء األقساـ ك 

ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػكؿ العالقػػة بػػيف التمكػػيف اإلدارم  .7
تعػزل  الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزةمدراء لدل رؤساء األقساـ ك كالدافعية لإلنجاز 

 (.الكظيفي، الجامعةتغيرات )سنكات الخدمة، المؤىؿ العممي، المستكل لمم
 متغيرات الدراسة:

 لتمكيف اإلدارم.ا المتغير المستقل:
 الدافعية لإلنجاز. ر التابع:ـالمتغي

 المتغيرات الشخصية كالكظيفية كالمتمثمة في: :ـطالمتغير الوسي
 ) الخدمةسنكات  – الكظيفي سمىالم – المؤىؿ العممي - العمر - الجنس - ةالجامع (

 عالقة المتغيرات المستقمة بالمتغير التابع( التالي يوضح 1وشكل رقم )
 (1) رقم شكل

  عالقة المتغيرات المستقمة بالمتغير التابعيوضح 
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 فروض الدراسة:
 الفرض الرئيس االول:

كالدافعية لإلنجاز لدل  دارمالتمكيف االبيف  ( ≤ 1.12)تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل  ال
 .الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزةمدراء رؤساء األقساـ ك 

 -التالية: شتق منو الفروض الفرعية وي
تفػكيض السػمطة كالصػالحيات بيف  ( ≤ 1.12)تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  ال .1

 .الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزةمدراء كالدافعية لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ ك 
كالدافعيػػػة التحفيػػػز الػػػذاتي بػػػيف  ( ≤ 1.12)تكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  ال .2

  .الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزةمدراء لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ ك 
تطػكير الشخصػية )التػدريب( بػيف  ( ≤ 1.12)د مسػتكل داللػة تكجد عالقة ذات داللػة إحصػائية عنػ ال .3

 .الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزةمدراء كالدافعية لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ ك 
كالدافعيػػة العمػػؿ الجمػػاعي  بػػيف ( ≤ 1.12)تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  ال .4

 .الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزةمدراء ك لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ 
كالدافعيػػة  السػػمكؾ اإلبػػداعيبػػيف  ( ≤ 1.12)تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  ال .5

 الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ مدراء لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ ك 
االتصػػاؿ الفّعػػاؿ )الحصػػكؿ بػػيف  ( ≤ 1.12)عنػػد مسػػتكل داللػػة تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية  ال .6

الػػدكائر فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي مػػدراء كالدافعيػػة لإلنجػػاز لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ ك  عمػػى المعمكمػػات(
 .بمحافظات غزة
 -الثاني: الفرض الرئيس 

لدل رؤساء اإلدارم  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ التمكيف
 تعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية. الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزةمدراء األقساـ ك 

 -التالية: شتق منو الفروض الفرعية وي
لدل ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ التمكيف االدارم  .1

يعزم لمتغير سنكات  الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة مدراءرؤساء األقساـ ك 
 الخدمة.





 

7 

 

لدل ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ التمكيف االدارم  .2
يعزم لمتغير المؤىؿ  الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزةمدراء رؤساء األقساـ ك 

 العممي.
لدل يكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ التمكيف االدارم ال  .3

يعزم لمتغير المستكم  الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزةمدراء رؤساء األقساـ ك 
 الكظيفي.

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى: أىداف الدراسة:
مػدراء كالدافعيػة لإلنجػاز لػدل رؤسػاء األقسػاـ ك  الحياتتفػكيض السػمطة كالصػبػيف  التعرؼ عمى العالقػة .1

 الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ 
الػدكائر فػي مؤسسػات مػدراء كالدافعيػة لإلنجػاز لػدل رؤسػاء األقسػاـ ك  التحفيػز الػذاتيبػيف  تحديد العالقة .2

 التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ 
مػػدراء كالدافعيػػة لإلنجػػاز لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ ك )التػػدريب(  تطػػكير الشخصػػيةبػػيف  الكشػػؼ عػػف العالقػػة .3

 الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ 
الػدكائر فػي مؤسسػات مدراء كالدافعية لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ ك  العمؿ الجماعيبيف  فحص العالقة .4

 التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ 
الػػدكائر فػػي مػػدراء كالدافعيػػة لإلنجػاز لػػدل رؤسػػاء األقسػاـ ك  بػػداعيالسػػمكؾ اإلبػيف  التعػرؼ عمػػى العالقػػة .5

 مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ 
كالدافعيػة لإلنجػاز لػدل رؤسػاء األقسػاـ  االتصاؿ الفّعاؿ )الحصكؿ عمػى المعمكمػات(بيف  معرفة العالقة .6

 الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة؟ مدراء ك 
الػدكائر فػي مػدراء لدل رؤسػاء األقسػاـ ك ؽ بيف استجابات أفراد العينة حكؿ التمكيف اإلدارم معرفة الفرك  .7

عممػػي، المسػػتكل تعػػزل لممتغيػػرات )سػػنكات الخدمػػة، المؤىػػؿ ال مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي بمحافظػػات غػػزة
 الكظيفي، الجامعة(.

ارب بعػػػػاد كاالسػػػػاليب كالتجػػػػالتأصػػػػيؿ العممػػػػي لمفيػػػػـك ككاقػػػػع التمكػػػػيف االدارم كاظيػػػػار طبيعػػػػة كافػػػػة اال .8
الدافعية لإلنجاز كاىـ محدداتيا كانكاعيػا كالعالقػة  عمىاضافة الي التعرؼ  ،التطبيقية المتعمقة بالتمكيف

 االدارم.بينيا كبيف التمكيف 
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، تطػػػكير دارم، )تفػػػكيض السػػػمطة كالصػػػالحيات، التحفيػػػز الػػػذاتياختبػػػار العالقػػػة بػػػيف ابعػػػاد التمكػػػيف اال .9
، السػػػػمكؾ االبػػػػداعي، السػػػػمكؾ االبػػػػداعي، االتصػػػػاؿ الفعػػػػاؿ ، العمػػػػؿ الجمػػػػاعي،يبالتػػػػدر  –الشخصػػػػية 
 .المعمكمات( كالدافعية لإلنجاز عمىالحصكؿ 

رؤساء االقساـ كالدكائر في  إدراؾتحديد اىـ العكامؿ كالمتغيرات الشخصية كالكظيفية التي يتكقؼ عمييا  .10
 االدارم.مؤسسات التعميـ العالي فيما يتعمؽ بالتمكيف 

التكصػػؿ الػػي عػػدد مػػف التكصػػيات التػػي يمكػػف اف تكػػكف ذات فائػػدة إلدارة المؤسسػػات الخدميػػة السػػيما  .11
 التعميمية منيا كلمباحثيف كالميتميف بيذا المجاؿ.

 تكمف أىمية الدراسة فيما يمي: أىمية الدراسة:
 :النظرية ىميةاأل
ت اإلدارية كخاصة مؤسسات التعميـ قد تضيؼ ىذه الدراسة كالدراسات المتصمة بالمكضكع إثراء لمدراسا .1

العالي الفمسطينية، بحيث يصبح ىذا المفيكـ التنظيمي الجديد كالمعرفة الحديثة إضافةن ميمػة لمدراسػات 
 اإلدارية العامة.

قد تثير اىتماـ اإلدارة العميا بمؤسسات التعميـ العالي باالنتباه كاليقظػة ألىميػة التمكػيف اإلدارم كعالقتػو  .2
 لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر بمؤسساتيـ.بالدافعية 

 :ىمية التطبيقيةاأل
قػػد يسػػتفيد مػػف ىػػذه الدراسػػة القػػائمكف عمػػى إدارة المػػكارد البشػػرية فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي لتطػػكير  .1

 الميارات اإلدارية لدل رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر.
 في مكاضيع أخرل ذات صمة. قد تفتح الدراسة آفاقان جديدة لمبحث العممي .2
 تعتبر ىذه الدراسة ميمة لمباحث، كسكؼ تساعده في حياتو المينية كالعممية.  .3

 حدود الدراسة:
ىػذه الدراسػة عمػى التمكػيف اإلدارم كعالقتػو بالدافعيػة لإلنجػاز لػدل رؤسػاء  اقتصػرتالحد الموضوعي:  -

 محافظات غزة. األقساـ كمدراء الدكائر التابعة لمؤسسات التعميـ العالي في
 كميػػػة-مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي الحككميػػػة بمحافظػػػات غػػػزة كىػػػي: )جامعػػػة األقصػػػى  الحـــد المكـــاني: -

 كمية العمـك كالتكنكلكجيا(. –فمسطيف التقنية 
 ـ.2014ىذه الدراسة في العاـ الميالدم  ُطبقتالحد الزماني:  -
كائر التابعػة لمؤسسػات التعمػيـ العػالي طبقت ىذه الدراسة عمى رؤسػاء األقسػاـ كمػدراء الػدالحد البشري:  -

 في محافظات غزة )محؿ الدراسة(.
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 مصطمحات الدراسة:
 التمكين اإلداري:

( التمكيف بأنو: العممية اإلدارية التي يتـ بمكجبيا االىتماـ بالعػامميف 10: 2009)عرؼ الرشكدم 
كتشػػجيعيـ عمػػى المشػػاركة كتػػكفير مػػف خػػالؿ إثػػراء معمكمػػاتيـ، كزيػػادة ميػػاراتيـ، كتنميػػة قػػدراتيـ الفرديػػة، 

 اإلمكانات الالزمة ليـ بما يحفزىـ عمى اتخاذ القرارات المناسبة.
: الطريقػة التػي يػتـ بيػا تزكيػد المػكظفيف Geroy & Anderson، (1998: 199)كيعرفػو بأنػو 

كالمحاسػػػبة بالميػػػارات التػػػي تػػػؤىميـ لالسػػػتقاللية فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات، ككػػػذلؾ تزكيػػػدىـ بالسػػػمطة كالمسػػػئكلية 
 لجعؿ ىذه القرارات مقبكلة ضمف بيئة التنظيمات.

كيعرفػو الباحػػث إجرائيػان بأنػػو: العمميػة اإلداريػػة التػي يقػػكـ بيػا مػػدراء كرؤسػاء األقسػػاـ فػي مؤسسػػات 
التعميـ العالي كالتي بمكجبيا ييتمكف بالعامميف مف خالؿ إثراء معمكماتيـ، كزيادة مياراتيـ، كتنميػة قػدراتيـ 

، كتشجيعيـ عمى المشاركة كتكفير اإلمكانات الالزمة ليـ بما يحفزىـ عمى اتخاذ القرارات المناسػبة، الفردية
كيتمتعػكف فييػا باالسػتقاللية فػي اتخػاذ القػرارات كتحمػؿ المسػئكلية كالمحاسػبة، كيعبػر عػف مسػتكاىا بالدرجػة 

 سة الحالية.التي يحصؿ عمييا المدير كرئيس القسـ مف خالؿ االستبانة الخاصة بالدرا
 الدافعية: 
دراكػو لومػكر كاألشػياء، كمػا تكجػو السػمكؾ اإلنسػاني   تعرؼ بأنيا قكة دافعة تؤثر في تفكير الفػرد كا 

 (.14: 2012نحك اليدؼ الذم يشبع حاجاتو كرغباتو )يكنس، 
نمػا يسػتنتج مػف األداء 125: 2008)كعرفتيا العناني  ( بأنيا تككيف فرضي ال يمكف مالحظتو، كا 

 اىر الصريح لمكائف الحي أك مف الشكاىد السمككية لمفرد.الظ
بأنيػػا: كػػؿ مػػا يحػػرؾ السػػمكؾ كيكجيػػو فػػي اتجػػاه معػػيف كمػػا يسػػبب  (109: 2007)كمػػاؿ كعرفيػػا 

 استمرارية ذلؾ النكع مف السمكؾ.
 ويتبنى الباحث التعريف السابق نظرًا لشموليتو.

 دافعية اإلنجاز:
أقصػػى مجيػػكد لديػػو لمتغمػػب عمػػى العقبػػات، كالسػػعي لمكصػػكؿ كىػػي حاجػػة داخميػػة تػػدفع الفػػرد لبػػذؿ 

 (.11: 2007نحك تحقيؽ األىداؼ كالتفكؽ )أبك شقة، 
( بأنيػػا اسػػتعداد الفػػرد لتحمػػؿ المسػػئكلية كالسػػعي نحػػك التفػػكؽ لتحقيػػؽ 95: 2000)كيعرفيػػا خميفػػة 

كر باألىميػػػة لمػػػزمف أىػػػداؼ معينػػػة، كالمثػػػابرة لمتغمػػػب عمػػػى العقبػػػات كالمشػػػكالت التػػػي قػػػد تكاجيػػػو، كالشػػػع
 كالتخطيط لممستقبؿ.
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الطاقػػة الداخميػػة التػػي تػػدفع مػػدراء كرؤسػػاء األقسػػاـ فػػي مؤسسػػات  ويعرفيــا الباحــث إجرائيــًا ب نيــا:
التعميـ العالي لبذؿ أقصى مجيكدات لػدييـ لمتغمػب عمػى العقبػات، كالسػعي لمكصػكؿ نحػك تحقيػؽ األىػداؼ 

بيػػا، كيعبػػر عنيػػا بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا المػػدير كرئػػيس كالتفػػكؽ فػػي الػػدكائر كاألقسػػاـ التػػي يعممػػكف 
 القسـ مف خالؿ مقياس الدافعية الخاص بالدراسة الحالية.

 رؤساء األقسام والدوائر:
 المنكطػة الميػاـ كاألدكار فػي تعػدد مػف تتضػمنو بمػا كاإلداريػة األكاديميػة القيادة يمثؿ القسـ رئيس

 القسػـ شػؤكف تسػيير عمػى قاصػران  عممػو لػيس إف إذ كمتنكعػة، كثيرة تحديات فيكاجو مسؤكلياتو، كتزداد بو،
 فػي متكػامميف متالزمػيف جػانبيف عمػى يشػتمؿ أف يجػب فقػط؛ بػؿ التنظيمية أعمالو كمباشرة ركتينيان، تسييران 

 الجامعػة بنيػاف أسػاس كىػك كالبحثيػة التعميميػة بالعمميػة المتعمؽ الجانب األكاديمي  :أكليما كاحدة منظكمة
 عػف تييئػة المسػئكؿ كىػك اإلدارم الجانػب : كثانييمػا أىدافػو، تحقيػؽ عمى يعمؿ الذم ضكعيا الرئيسكمك 

 (.224: 2002، كمصطفى )السيد األكؿ الجانب أعباء لتحقيؽ المناسب المناخ
 مؤسسات التعميم العالي:

تحقيػػؽ كميمػػا لتطػػكير المجتمػػع كذلػػؾ مػػف خػػالؿ  أساسػػيان  تعتبػػر مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي مصػػدران 
 اليدؼ مف كجكدىا كىك تزكيد الطمبة بميارات تؤىميـ لمنجاح في حياتيـ العممية كالعممية كاالجتماعية. 

( بأنيػػػا جػػزء مػػػف السػػيؿ السػػػاحمي 14: 1997عرفتيػػػا )كزارة التخطػػيط كالتعػػػاكف الػػدكلي محافظــات غـــزة: 
يـ قطػاع غػزة إداريػان إلػى خمػس (، كمع قياـ السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية، تػـ تقسػ2كـ365كتبمغ مساحتيا )

 محافظات كىي )محافظة الشماؿ، محافظة غزة، محافظة الكسطي، محافظة خاف يكنس، محافظة رفح(.
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 المبحث األول
 التمكين اإلداري 

 مقدمة:
 مؤسسػات التعمػيـ العػالي أىػداؼ تحقيػؽ فػي ميمػا دكران  تػؤدم البشػرية المػكارد ممػا الشػؾ فيػو أف

 ةكنتيجػ كتنميتيػا، البشػرية المػكارد بتطػكير االىتمػاـ الضػركرم مػف فػإف لػذلؾ ليػا، كالنمػك النجػاح كتحقيػؽ
 البشرية، المكارد إدارة عمى كسمبية إيجابية انعكاسات تركت كالتي الخارجية البيئة في طرأت التي لمتطكرات

 فػي جديػدة اتجاىػات ظيػرت فقػد التكنكلكجيػة، كالتطػكرات العالميػة المنافسػة كظػركؼ العكلمػة ظػاىره مثػؿ
 بػيف كمف العالمية، كالتطكرات التغيرات ىذه مف الكاممة اإلفادة تحقيؽ في تسيـ البشرية المكارد إدارة حقؿ
 كالممارسػيف األكاديمييف قبؿ مف متزايد باىتماـ المفيكـ ىذا حظي حيث اإلدارم؛ التمكيف االتجاىات ىذه

 تحقيػؽ إلػى تسػعى التػي المنظمػات في اإلدارية القيادات قبؿ مف ككذلؾ البشرية، المكارد بقضية الميتميف
 التحػكؿ تػـ فقػد العالمية، المنظمات بيف المنافسة كحدة االقتصادم االنفتاحك  العكلمة ظؿ في تنافسية ميزة
 التمكيف أف كبما .كمركنة انفتاحا األكثر الديمكغرافي كالنمط البناء إلى التقميدم اليرمي اإلدارم البناء مف

 ةفرصػ ؽيحقػ بػذلؾ فيػك القػرارات، اتخػاذ فػي المشػاركة كتحقيػؽ التصػرؼ حريػة العػامميف مػنح ىػك اإلدارم
 إلى يسيـ كالتفاىـ الحكار فرص كزيادة المعمكمات بتدفؽ كالسماح كالثقة فالتمكيف كالتفكير، العقؿ إلعماؿ

 (.2011 اكنة كالمبيض،)الطر  اإلبداعي السمكؾ مالمح فيو تبرز مناسب تنظيمي مناخ إيجاد في كبير حد
كعالقتػو بالدافعيػة  اإلدارم يفالتمكػعمػى  تعػرؼال لتحػاكؿ الدراسػة ىػذه تػأتي المنطمقػات ىػذه كمػف

 أف أمػآ ،لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر التابعة لمؤسسات التعمػيـ العػالي فػي محافظػات غػزة
 تعزيػز فػي تسػيـ التػي كالتكصػيات االقتراحػات مػف مجمكعػة تقػديـ في الدراسة ىذه خالؿ مف الباحث يسيـ

 لدييـ. اإلدارم التمكيف
 :داريأواًل: التمكين اال

 :مفيوم التمكين اإلداري -أ 
تبمكر مفيكـ التمكيف في أدبيات اإلدارة خالؿ التسعينيات مف القرف العشريف، بعد أف شػيدت بيئػة 
 العمػػػػؿ اإلدارم تطػػػػكرات عديػػػػدة سػػػػكاءن عمػػػػى مسػػػػتكل العمػػػػؿ الحكػػػػكمي العػػػػاـ أك مسػػػػتكل العمػػػػؿ الخػػػػاص 

 المجتمػػػػع المػػػػدني، كاتفاقيػػػػات تحريػػػػر  كذلػػػػؾ نتيجػػػػة ضػػػػغكط كمحفػػػػزات عديػػػػدة منيػػػػا العكلمػػػػة كظيػػػػكر دكر
 التجػػػػػػػارة العالميػػػػػػػة، كحمايػػػػػػػة الممكيػػػػػػػة الفكريػػػػػػػة، كاالنترنػػػػػػػت، إضػػػػػػػافةن إلػػػػػػػى تطػػػػػػػكر الفكػػػػػػػر اإلدارم بشػػػػػػػكؿ 

نمػا نتيجػة تراكمػات فكريػة كتطكيريػة عبػر مػا  ، عاـ حيث أشار إلى أنو لـ يظير التمكيف بشكؿ مفػاج،، كا 
 ارم بمفاىيمػػػػػو المختمفػػػػػة بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ، خاصػػػػػةن بعػػػػػد يزيػػػػػد عػػػػػف مائػػػػػة عػػػػػاـ مػػػػػف التطػػػػػكر فػػػػػي الفكػػػػػر اإلد

 االىتمػػػػػػاـ بالجكانػػػػػػب اإلنسػػػػػػانية مػػػػػػف خػػػػػػالؿ النظريػػػػػػة السػػػػػػمككية لػػػػػػإلدارة التػػػػػػي بػػػػػػدأت بدراسػػػػػػة اليكثػػػػػػكرف 
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 كحركػػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػػػانية، ثػػػػػػػػػـ نظريػػػػػػػػػة الحاجػػػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػػػانية لماسػػػػػػػػػمك، ثػػػػػػػػػـ نظريتػػػػػػػػػا "س" ك"ص" 
 .(13-6: 2006)ممحـ،  لماكريجر

ف المصػطمحات الحديثػة المتناكلػة بشػكؿ فعػاؿ فػي المجػاؿ اإلدارم، إذ بػرزت فمسػفة يعد التمكيف م  
التمكػػػيف كازدىػػػرت بشػػػكؿ فعػػػاؿ كممحػػػكظ مػػػع نيايػػػة التسػػػعينيات، كبغػػػرض تحديػػػد مفيػػػـك تمكػػػيف العػػػامميف 
تعػػرض الباحػػث لعػػدد مػػف المفػػاىيـ األساسػػية التػػي صػػاغيا البػػاحثكف فػػي ىػػذا المجػػاؿ بغيػػة تحديػػد المالمػػح 

سية لتمكػيف العػامميف فػي ىػذه الدراسػة.  كفيمػا يمػي بعػض ىػذه التعريفػات حسػبما كردت فػي األدبيػات األسا
 .األجنبية كالعربية

بأنػػػو "مػػػنح األفػػػراد العػػػامميف القػػػكة كالحريػػػة كالمعمكمػػػات لصػػػنع القػػػرارات   Daft (2001: 502) كُيعّرفػػػو
تمكػػيف ( Harve & Brown, 2006: 214)كالمشػػاركة فػػي اتخاذىػػا" كضػػمف المنظػػكر ذاتػػو عرفيػػا 

شػػػراكيـ فػػػي عمميػػػات بنػػػاء  العػػػامميف بأنػػػو "اسػػػتراتيجية تيػػػدؼ إلػػػى تحريػػػر الطاقػػػات الكامنػػػة لػػػدل األفػػػراد، كا 
المنظمة، باعتبار أف نجاح المنظمة يعتمد عمى تناغـ حاجات األفػراد مػع رؤيػة المنظمػة كأىػدافيا البعيػدة، 

تمكيف العامميف بأنػو "شػعكر العامػؿ بالقػدرة عمػى ل (Shounda & Ongori, 2008: 85) في حيف أشار
التػػأثير فػػي مجريػػات العمػػؿ الػػذم يقػػكـ بػػو بشػػكؿ مممػػكس، ككأنػػو يعمػػؿ لنفسػػو كلػػيس بصػػفتو أجيػػران، األمػػر 
الذم يعزز لديو ركح المبادرة كالرغبة في العمػؿ، كفػي إطػالؽ أفضػؿ الطاقػات الكامنػة لديػو، كيسػاعد عمػى 

  .ينعكس إيجابيان عمى أدائو في العمؿ"النمك كالتطكر الشخصي، مما 
فقػػد عػػرؼ تمكػػيف العػػامميف بأنػػو إعطػػاء العػػامميف Haghighi et. Al, (2011: 587 )أمػػا   

الصػػالحيات كالمسػػؤكليات كمػػنحيـ الحريػػة ألداء العمػػؿ بطػػريقتيـ دكف تػػدخؿ مباشػػر مػػف اإلدارة مػػع تػػكفير 
 كسمككيان ألداء العمؿ مع الثقة المطمقة فييـ". كافة المكارد كبيئة العمؿ المناسبة لتأىيميـ مينيان 

يمكػػف القػػكؿ بػػأف تمكػػيف العػػامميف ىػػي: العمميػػة التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا مػػنح بنػػاءن عمػػى مػػا سػػبؽ ك   
العػػامميف القػػكة الالزمػػة التخػػاذ القػػرارات كالثقػػة بػػالنفس كالقناعػػة بقػػدراتيـ المعرفيػػة التػػي تسػػاعدىـ فػػي عمميػػة 

ـ قػادريف عمػى تقػديـ المقترحػات التػي سػتؤثر فػي نجػاحيـ الشخصػي كبالتػالي نجػاح اتخاذ القرار بمػا يجعميػ
 المؤسسات التي يعممكف بيا.

تتعػػػػدد تعريفػػػػات التمكػػػػيف باعتبػػػػاره أحػػػػد األسػػػػس كالمبػػػػادئ التػػػػي تقػػػػـك عمػػػػى تطبيػػػػؽ مػػػػنيج اإلدارة  
ظػرة فمسػفية، كىنػاؾ المفتكحة، فيناؾ مف نظر إليو كسػيمة مػف كسػائؿ اإلدارة، فػي حػيف نظػر إليػو آخػركف ن

 أيضػػػػػان مػػػػػف اعتبػػػػػر التمكػػػػػيف ممارسػػػػػة ثقافيػػػػػة تشػػػػػجع األفػػػػػراد عمػػػػػى تحمػػػػػؿ المسػػػػػئكلية الشخصػػػػػية لتطػػػػػكير 
 الطريقػػػػة التػػػػي يػػػػؤدكف بيػػػػا عمميػػػػـ مػػػػف خػػػػالؿ تفػػػػكيض المسػػػػئكلية فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات إلػػػػى المسػػػػتكيات 

 (.10: 2003األدنى )أفندم، 
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ت التػػػي أجريػػت عمػػػى عػػػدد مػػف القيػػػادييف كالعػػػامميف فػػػي كفػػي ىػػػذا السػػػياؽ تكضػػح إحػػػدل الدراسػػػا         
منظمػػػات أمريكيػػػة، مػػػدل التبػػػايف بػػػيف التعريفػػػات التػػػي قػػػدمكىا لتكضػػػيح ماىيػػػة تمكػػػيف العػػػامميف كمػػػف ىػػػذه 

 ( بأنو: 136-135: 2004التعريفات التي أكردىا )الكبيسي، 
 المتجددة.ىك تشجيع العامميف كحثيـ عمى المبادرة كالمخاطرة لمكاجية المكاقؼ  -
 .ييـىك تفكيض لمصالحيات ليتمكف العاممكف مف القياـ بمياميـ دكف الرجكع لمدير  -
 ىك تحديد المسئكليات لمعامميف كتزكيدىـ بالمعمكمات الالزمة لقياميـ بيا دكف إشراؼ مباشر عمييـ. -
 ىك تشجيع العامميف كحثيـ عمى المبادرة كالمخاطرة لمكاجية المكاقؼ المتجددة. -
 ىك جعؿ العامميف يديركف أنفسيـ ذاتيان كيؤدكف أعماليـ طكعيان. -
 ىك حالة مف الشعكر بقكة التأثير كبإرادة التعبير كالمشاركة مف قبؿ العامميف. -
 ىك حالة مف الشعكر بالكالء كاالنتماء بيف العامميف ليعممكا كفريؽ متعاكف كمتضامف.  -

ريفات يمحظ أنيا جميعان تصب في االتجاه الداعي إلى كيضيؼ الكبيسي أف المتأمؿ في ىذه التع 
ثراء كمية المعمكمات التي تعطي ليـ، كتكسيع  زيادة االىتماـ بالعامميف مف خالؿ تكسيع صالحياتيـ كا 

-135: 2004فرص المبادرة كالمبادأة التخاذ قراراتيـ كمكاجية مشكالتيـ التي تعترض أدائيـ )الكبيسي، 
136.) 

( أكػد فيػو أف Randolphمفيكمان لمتمكيف الػكظيفي ذكػره ) (95: 2000) كرأبك بكما عرضت 
المديريف يستطيعكف تمكيف العامميف مف خالؿ مشاركتيـ في المعمكمات، كاسػتبداؿ الييكػؿ التنظيمػي بفػرؽ 

 العمؿ، كمكافأة العامميف عمى المبادأة، كتقبؿ المخاطرة التي مف المتكقع التعرض ليا.
بأنػو: اسػتراتيجية إداريػة تقػـك عمػى مػنح العػامميف قػكة التصػرؼ ( 11: 2003م )أفنػدكما يعرفو   

كاتخاذ القرارات كالمشاركة الفعمية مف جانب العامميف في إدارة منظماتيـ كحؿ مشكالتيا كالتفكير اإلبػداعي 
 كتحمؿ المسئكلية كالرقابة.
معػػػػامميف لممشػػػػاركة فػػػػي نقػػػػؿ لممسػػػػئكلية كالسػػػػمطة كدعػػػػكة ل :بأنػػػػو (6 :2004) كيعرفػػػػو العتيبػػػػي

المعمكمػػات كالمعرفػػة التػػي تكفرىػػا المنظمػػة عبػػر قاعػػدة بياناتيػػا، كفػػي تحميػػؿ المشػػكالت، كصػػنع القػػرارات 
كبالتالي في سمطة اتخاذ القرار، ليصبح المرؤكس مسئكالن عف جكدة ما يقرر أك ما يؤديو مف أعمػاؿ، كىػك 

 بشكؿ نسبي. ما يؤدم إلى نقؿ السمطة مف الرئيس إلى المكظؼ نفسو
إف كجػػكد منظمػػة قػػادرة عمػػى تمكػػيف مكظفييػػا مػػف خػػالؿ تػػكافر مسػػتمزمات التمكػػيف لػػدييا، ينػػتج 
عنو مكظفكف ممكنكف، كالمكظؼ الممكف ىك الذم يشػعر بالممكيػة كاالنتمػاء لمعمػؿ المتكلػديف نتيجػة قدرتػو 

 (.22: 2008عمى تحمؿ مسئكلية اتخاذ القرار، كمسئكلية نتائجو )المعاني، 
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 يػػػػػػزداد التمكػػػػػػيف قػػػػػػكةن كممػػػػػػا قامػػػػػػت المنظمػػػػػػة بتييئػػػػػػة الظػػػػػػركؼ التػػػػػػي يمػػػػػػارس بيػػػػػػا العػػػػػػاممكف ك 
الرقابػػة عمػػى عمميػػـ مػػف خػػالؿ كفػػاءاتيـ؛ مػػا يزيػػد مػػف ركح المبػػادرة كاإلصػػرار لػػدييـ عمػػى أداء الميمػػات 

(Hunsaker & cook, 2001: 258 ) باإلضػافة إلػى تشػجيع المكظػؼ كمكافأتػو إلطػالؽ ركح المبػادرة
 (.Schaff & Zemake, 1989: 65) بداع عبر تحريره مف القيكدكاإل

التعريفات التي تـ ذكرىا لمتمكيف نجد أف تمكيف العامميف يتمثؿ في تحريػر المكظػؼ  كمف خالؿ
مػػف الكثيػػر مػػف القيػػكد الكظيفيػػة التقميديػػة، كخصكصػػان تمػػؾ التػػي تحػػد مػػف حريػػة التصػػرؼ، كىػػك أمػػر يعػػكد 

دارتيا، فإ ذا كانت إدارة المنظمة ترعى كتشجع عممية تمكيف المكظفيف فيتحتـ عمييا تييئة لممنظمة نفسيا كا 
الظػػػركؼ التػػػي تسػػػمح لوفػػػراد بممارسػػػة كفػػػاءاتيـ كقػػػدراتيـ فػػػي الرقابػػػة عمػػػى عمميػػػـ؛ مػػػا يقػػػكم لػػػدييـ ركح 

 (.2006: 6المبادرة كالحرص عمى أداء أعماؿ ذات معني )ممحـ، 
صكيرىا عمى شكؿ معادلة ذات طرفيف ىما إدارة الجامعػة كيرل الباحث أف عممية التمكيف يمكف ت

 .كالمكظؼ ككما يمي: إدارة ممكنة + مكظؼ قابؿ لمتمكيف = نجاح عممية التمكيف
مػػف الممكػػف أف تقػػـك إدارة المنظمػػة بتبنػػي التمكػػيف، كتشػػجيعو كالتخطػػيط لػػو، كتقػػديـ كػػؿ مػػا يمػػـز ك   

اد لتحميؿ المزيػد مػف المسػئكليات، كلػيس لديػو مسػتكل إلنجاحو، كلكنيا تكاجو بمكظؼ ليس لديو أم استعد
عػػاؿم مػػف الثقػػة بػػالنفس، ككػػذلؾ ممػػف يفضػػمكف البقػػاء فػػي الصػػفكؼ الخمفيػػة، فمػػف تػػنجح عمميػػة التمكػػيف فػػي 
ىػػذه الحالػػة.  كفػػي المقابػػؿ قػػد نجػػد مكظفػػان لديػػو كافػػة متطمبػػات المكظػػؼ الممكػػف، كيقابػػؿ بػػإدارة ال تػػؤمف 

 المركزية في اإلدارة، فعندىا ستفشؿ عممية التمكيف أيضان.بالتمكيف، كال تجيد غير 
 

 أىمية التمكين: - ب
لمتمكيف اإلدارم أىمية في زيادة فيـ العامميف لدكرىـ فػي تحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة كتطػكير الكفػاءة   

 الذاتية كزيادة الرضا كالكالء كاإلبداع كالتميز.
امميف فػي المنظمػات لتقػديـ أفضػؿ مػا لػدييـ، كتكمف أىمية التمكيف في استخراج كامػؿ طاقػات العػ  

ألف أىػػػداؼ المؤسسػػػة جػػػزء ميػػػـ مػػػف أىػػػداؼ العػػػامميف فالمػػػديريف الػػػذيف يميػػػدكف الطريػػػؽ أمػػػاـ مرؤكسػػػييـ 
 (.2006لتمكينيـ، إنما ىـ يقدمكف خدمة لممنظمة كالعامميف معان )العساؼ، 

الػػكالء التنظيمػػي الػػذم يسػػيـ فػػي رفػػع كتػػأتي أىميػػة التمكػػيف اإلدارم فػػي أف لػػو تػػأثيران عمػػى األداء ك   
الػػركح المعنكيػػة لمعػػامميف فػػي المنظمػػة، كيسػػاعد فػػي المحافظػػة عمػػى الكفػػاءات البشػػرية كتقميػػؿ معػػدؿ دكراف 

(، كتػػأتي أىميػػة التمكػػيف أيضػػان فػػي ككنػػو يحقػػؽ القػػدرة عمػػى اإلنجػػاز كاألداء الػػذم 2007العمػػؿ )العتيبػػي، 
كرية أمػػاـ العػػامميف كالػػذم يعنػػي إزالػػة مسػػئكلية الرقابػػة مػػف قبػػؿ يحػػكؿ إلػػى إقصػػاء كافػػة القيػػكد غيػػر الضػػر 

طػػالؽ طاقػػاتيـ كفعاليػػاتيـ  المػػدير إلػػى رقابػػة مجمكعػػة العمػػؿ كاعتمػػاد الرقابػػة عبػػر مفيػػكـ الثقػػة بالعػػامميف كا 
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ي نحك اإلنجاز، كيعد سببان رئيسيان في تحقيؽ المنظمة ألىدافيا إذ أنو يساىـ في استخداـ المكارد البشرية فػ
 (.2008المنظمة بصكرة أكثر فعالية ككفاءة )المكزم، 

 

 يمكن الحديث عن أىمية التمكين من عدة جوانب أىميا:
 ارتبػػػػػػػػاط التمكػػػػػػػػيف بمجمكعػػػػػػػػة قضػػػػػػػػايا ميمػػػػػػػػة تتعمػػػػػػػػؽ بنجػػػػػػػػاح المنظمػػػػػػػػة كتفكقيػػػػػػػػا كقػػػػػػػػدرتيا عمػػػػػػػػى  .1

 تحقيػػػػػػػػػؽ األىػػػػػػػػػداؼ كالسياسػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػا مثػػػػػػػػػؿ: )الالمركزيػػػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػػػة، الجػػػػػػػػػكدة اإلداريػػػػػػػػػة، 
 إعػػػػػػػػادة ىندسػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػات، إعػػػػػػػػادة الييكميػػػػػػػػة، عمػػػػػػػػؿ الفريػػػػػػػػؽ، المؤسسػػػػػػػػات المتعممػػػػػػػػة كالمؤسسػػػػػػػػة 

 (.5: 2006األفقية( )ممحـ، 
لكي تحقؽ المنظمػة أىػدافيا فعمػي المػديريف كالرؤسػاء إشػراؾ العػامميف فػي اتخػاذ القػرارات، فالمنظمػة  .2

ىػداؼ باسػتخداـ نظػـ كسياسػات تحتاج إلػى معمكمػاتيـ كخبػراتيـ كميػاراتيـ كجيػكدىـ، لتحقيػؽ تمػؾ األ
إداريػػة حديثػػة، لتتناسػػب مػػع المتغيػػرات كالتحػػديات العالميػػة المعاصػػرة، فػػالتمكيف ىػػك األداة األساسػػية 

 لجعؿ المنظمة قادرة عمى مكاجية التحديات المستقبمية.
منظمػة ارتباط التمكيف بالمكرد البشرم الذم يعد ركيزة مف ركػائز المنظمػة كمكردىػا االسػتراتيجي، فال .3

التي يككف لدييا مكارد بشرية مؤىمة كذات كفاية عالية في الخبرات كالميارات يتكافر لػدييا الضػمانات 
الحيكيػة السػتمرارىا كبقائيػا فػي الطميعػة، ليػذا سػارعت المنظمػات لوخػذ بػالتمكيف كفمسػفة كأداة إداريػة 

ة البشرية مػف خػالؿ تحقيػؽ تكامميػا تساىـ في تنمية المكارد البشرية كتعزيز االستفادة مف جيكد التنمي
مػػػع نظػػػـ المػػػكارد البشػػػرية كسياسػػػتيا فػػػي المنظمػػػة، كتنميػػػة الػػػذكاء العػػػاطفي باعتبػػػاره جػػػزءان ميمػػػان مػػػف 
طاقات البشر النفسية التػي يجػب االىتمػاـ بيػا ككػذلؾ إعطػاء جيػكد التنميػة كالتػدريب بعػدان اسػتراتيجيان 

ؤسسػػػي كقيمػػػة رأس المػػػاؿ المعرفػػػي لممجتمػػػع كمؤسسػػػاتو يمبػػػي احتياجػػػات تنميػػػة االبتكػػػار كالػػػتعمـ الم
 (.29: 2003)المفرجي كآخركف، 

إف ارتبػػػاط التمكػػػيف بتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت كفػػػي ضػػػكء المتغيػػػرات كالتحػػػديات العالميػػػة  .4
طػػالؽ الطاقػػات البشػػرية الكامنػػة، بتػػكفير  المعاصػػرة، أصػػبح مػػف األىميػػة إعػػادة ىيكمػػة المنظمػػات، كا 

 ذات الرؤيػػػػػػػػػػػػػػة الثاقبػػػػػػػػػػػػػػة، كالبيئػػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػػاندة، كتػػػػػػػػػػػػػػدريب كتأىيػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػادة كالمػػػػػػػػػػػػػػكارد القيػػػػػػػػػػػػػػادة 
 البشػػػػػػػػرية السػػػػػػػػتخداـ التكنكلكجيػػػػػػػػا الحديثػػػػػػػػة فػػػػػػػػي أداء الميػػػػػػػػاـ كالكاجبػػػػػػػػات كفػػػػػػػػؽ أحػػػػػػػػدث الكسػػػػػػػػائؿ 

 (.21: 2003كاألساليب )أفندم، 
قيػػادة، التمكػػيف مػػف الضػػمانات الحيكيػػة السػػتمرار المنظمػػة مػػف خػػالؿ خمػػؽ الصػػؼ الثػػاني المؤىػػؿ لم .5

كاتخاذ القرارات الالزمة لتقدـ المنظمة، كعمى العكس فإف امتناع المنظمات عف تمكيف العامميف يؤدم 
لعدة نتائج سمبية، كمف أىميا حمػكؿ مػديريف لػـ يحظػكا بالقػدر الكػافي مػف التأىيػؿ، كانخفػاض مسػتكل 
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رارات ككفايػة األداء الرضا عف العمؿ مف قبؿ أكلئؾ الذيف حجبػت عػنيـ الفػرص، كانخفػاض جػكدة القػ
 (.131: 2005)مصطفي، 

 وفوائد التمكين: مزايا-ج 
يعد التمكيف مف أىـ عكامؿ نجاح كبقاء كاستمرار الجامعات، فيك يسيـ في رفع معنكيات كرضا   

العامميف كيشعركف بإتاحة الفرصة ليـ إلظيار قدراتيـ كمكاىبيـ كما يستمتعكف بتقدير اإلدارة ليـ كثقتيا 
(، كما أف التمكيف يؤدم إلى سرعة معالجة شكاكم 2004ا يؤدم إلى تحسيف أدائيـ )العتيبي، بيـ، مم

كاقتراحات كمشاكؿ العمالء كىك عامؿ ميـ لنجاح المنظمات كاستمرارىا ، كيحقؽ العديد مف المزايا المفيدة 
كراف العمؿ (، كىي ارتفاع االنتاجية كانخفاض نسبة الغياب كد2004لممنظمات )الطاىر كمرزكؽ، 

كتحسيف جكدة اإلنتاج أك الخدمات كتحقيؽ مكانة متميزة كزيادة القدرة التنافسية كزيادة التعاكف عمى حؿ 
 المشكالت كارتفاع القدرات االبتكارية. 

 كما أن لو مزايا ىامة لمعاممين في المنظمات من أىميا:
ثبات الذات.  -1  إشباع حاجات الفرد مف تقدير كا 
 لفرد لضغكط العمؿ.ارتفاع مقاكمة ا  -2
 ارتفاع كالء الفرد لممنظمة.  -3
 إحساس الفرد بالرضا عف كظيفتو كرؤسائو.  -4
 ارتفاع الدافعية الذاتية لمفرد.  -5
 تنمية الشعكر بالمسئكلية.  -6
 ربط المصالح الفردية مع مصالح المنظمة.  -7

العميا كبالنسبة  تتعدد الفكائد المترتبة عمى تطبيؽ تمكيف العامميف بالنسبة لممنظمة كقياداتياك 
 لمدراء األقساـ )الفرؽ( كبالنسبة لمعامميف عمى النحك التالي:

 بالنسبة لممنظمة:
تاحة كقت أكبر أماميـ  تنمية طريقة تفكير الرؤساء، بتركيـ متابعة األمكر اليكمية الركتينية، كا 

المدل كرسـ الخطط لمتركيز عمى الشئكف االستراتيجية ككضع الرؤل كصياغة الرسالة كالغايات بعيدة 
 طكيمة األجؿ.

 بالنسبة لمدراء األقسام )الفرق(:
تصبح اإلدارة أكثر حماسان كنجاحان كتتمكف مف تحسيف استخداـ كتكظيؼ المكارد كاألفراد كتستفيد 

 اإلدارة كالفريؽ مف مجاالت قكة كؿ فرد في الفريؽ.
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 بالنسبة لمعاممين:
مدادىـ بما ينمي قدراتيـ كمياراتيـ، حيث يسيـ زيادة التزاميـ كتعيدىـ بمسؤكليات جدي   دة، كا 

التمكيف في إطالؽ العناف لوفراد لتفعيؿ معارفيـ كقدراتيـ االبتكارية كيمنحيـ الطاقة لمعمؿ باستمرار، 
مف المؤشرات التي تؤكد  في الكثيركتقدـ كثير مف الدراسات كالبحكث الخاصة بالتمكيف كالمشار إلييا 

 رتبة عمى تطبيؽ التمكيف في المنظمات المختمفة كيمكف تمخيصيا كما يمي: عمى فكائده المت
 .مساىمة التمكيف في تقميؿ األخطاء الناتجة عف العمؿ 
 .تعزيز سرعة االستجابة لحاجات المستفيديف مف خدمات المنظمة 
 .ارتفاع مستكيات الثقة بالنفس، كالدافعية لدل العامميف 
 .تخفيض تكمفة العمؿ 
 قدرات اإلبداعية كاالبتكارية.ارتفاع ال 
 .إحساس الفرد بالرضا عف كظيفتو كرؤسائو 
 .تحسيف جكدة اإلنتاج أك الخدمات 
  منح فرصة أكبر لمقيادات العميا لمتركيز عمى القضايا االستراتيجية كعدـ انشغاليـ باألمكر اليكمية

 (.152: 2008)أندراكس كمعايعة، 
 عممية التمكين:ثانيًا: المبادئ األساسية التي تحكم 

أف النقػػاط األساسػػية لمتمكػػيف اإلدارم تتكػػكف مػػف مبػػادئ  (2006: 244) الحراحشػػة كالييتػػييػػرل 
يمثػؿ كػؿ حػرؼ مػف ىػذه الكممػة مبػدأ مػف ىػذه المبػادئ، كىػذه  حيػث Empowerكممة مستمدة مف أحرؼ 

 المبادئ ىي:
 العاممين: تعميم .1

 كفاءة كقدرة العامميف كبالنتيجة يؤدم إلى النجاح. حيث ينبغي تعميـ كؿ فرد في المنظمة مف أجؿ زيادة
 الدافعية: .2

عمػػػى اإلدارة أف تخطػػػط لكيفيػػػة تشػػػجيع المرؤكسػػػيف لتقبػػػؿ فكػػػرة التمكػػػيف كلبيػػػاف دكرىػػػـ الحيػػػكم فػػػي نجػػػاح 
المؤسسة مف خالؿ بػرامج التكجيػو كالتكعيػة، كبنػاء فػرؽ العمػؿ المختمفػة، كاعتمػد سياسػة األبػكاب المفتكحػة 

 قبؿ اإلدارة العميا. لمعامميف مف
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 وضوح اليدف: .3
لف يكتب النجاح لجيكد التمكيف اإلدارم ما لـ يكف لدل أفراد المنظمة الفيـ الكاضح كالتػاـ لميمػة كأىػداؼ 
المنظمػػػة.  فػػػإف أسػػػاس عمميػػػة التمكػػػيف ىػػػي االسػػػتخداـ المخطػػػط كالمكجػػػو لإلمكانػػػات اإلبداعيػػػة لمعػػػامميف 

 لتحقيؽ أىداؼ المنظمة.
 الممكية: .4

لؾ مػف خػالؿ إيجػاد الخطػط لزيػادة امتيػازات العػامميف، بحيػث يكػكف لػدل المنظمػة أفػراد مػالكيف ألصػكؿ كذ
( معادلػة لمتمكػيف Stirrمف المنظمة كالذم يؤدم إلى تعزيز الكالء كتكسيع صالحياتيـ في العمؿ، كيقترح )

اءلة = اإلنجػػػاز ( كىػػػي: السػػػمطة + المسػػػ3Aكتسػػػمي ) Aاإلدارم تتكػػػكف مػػػف ثالثػػػة كممػػػات تبػػػدأ بحػػػرؼ 
Authority + Accountability = Achievement. 

 الرغبة في التغيير: .5
ذا لػـ تشػجع اإلدارة العميػا  إف نتائج التمكيف يمكف أف تقكد المنظمة إلى الطػرؽ الحديثػة فػي أداء مياميػا، كا 

  .كالكسطي التغيير فإف كسائؿ األداء سكؼ تؤدم إلى الفشؿ
 نكران الذات: .6

في بعض األحياف بإفشاؿ برامج التمكيف اإلدارم قبؿ البدء بتنفيذىا، كتنظر إلى التمكيف عمػى تقكـ اإلدارة 
 أنو تحدم ليا كليس طريقان لممنافسة كالربحية المنظمة.

 االحترام: .7
إذا لػػـ يشػػكؿ احتػػراـ العػػامميف أىميػػة جكىريػػة داخػػؿ المنظمػػة فػػإف عمميػػة التمكػػيف لػػف تقػػدـ النتػػائج المرجػػكة 

 ني عدـ التمييز، ألف عدـ االحتراـ يؤدم إلى إفشاؿ كافة جيكد التمكيف اإلدارم.كاالحتراـ يع

 ثالثًا: أبعاد التمكين: 
كثرة تمؾ الدراسات التي تناكلت ابعاد تمكيف العامميف بحيث جاءت تمؾ الدراسات متنكعة كمتعددة،        

 يف لمتمكيف ىما:يبعديف رئيس كجكد( إلى 26:2002حسف ) تشيرك 
كيقصد بو إكساب العامميف ميارات العمؿ الجماعي مف خالؿ التدريب كخاصة ميارات  عد الميارى:الب

 التكافؽ كحؿ النزاع كالقيادة كبناء الثقة.
 .كيقصد بو إعطاء حرية كصالحية اتخاذ القرار لكؿ أعضاء المنظمة البعد اإلداري:
 أف التمكيف يتككف مف أربعة أبعاد ىي: (2006) كيرل ممحـ

 كتعني درجة الحرية التي يتمتع بيا الفرد في اختيار طرؽ تنفيذ مياـ عممو.رية االختيار: ح .1
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 كتعني قدرة الفرد عمى إنجاز مياـ عممو بنجاح استنادان إلى خبراتو كمياراتو كمعرفتو. الفعالية الذاتية: .2
 .بة لو كلآخريفمة بالنسكقيّ  ىكيعني إدراؾ الفرد أف المياـ التي يؤدييا ذات معن العمل: ىمعن .3
كيعني اعتقاد الفرد بأف لو تأثيران عمى القرارات التي يتـ اتخاذىا كالسياسات التي تضعيا الت ثير:  .4

 (.31: 2006المنظمة خاصة تمؾ المتعمقة بعممو )ممحـ، 
 أربعة أبعاد أساسية لمتمكيف كىي: ( 132: 2008)كيضيؼ أندراكس كمعايعة 

 كىك إحساس بكجكد الغاية أك االرتباط الشخصي بالعمؿ.(: المعني أو )اإلحساس بالجدوى. 1
 كتشير إلى اعتقاد الفرد بقدرتو عمى أداء فعاليات المياـ بميارة.: المقدرة-2
 كيعكس إحساس الفرد بالحرية إزاء طريقة أدائو لعممو. اإلرادة الشخصية: حق-3
 .الذم يعمؿ في إطاره كىك اعتقاد الفرد بأنو يستطيع التأثير عمى النظاـ: الت ثير-4

ومن خالل االطالع عمى الدراسات السابقة وما تناولو الباحثون ألبعاد نجاح العاممين في 
 المنظمات من خالل تمكينيم تم التعرف أيضًا عمى أىم األبعاد التالية وىي:

عمميـ، كىذه الجيكد المخططة في المنظمة لتسييؿ عممية تعمـ العامميف لمقدرات الضركرية لالتدريب:  -1
 (MENON, 1995) القدرات تتعمؽ بالمعرفة؛ الميارات؛ كالسمككيات الضركرية ألداء العمؿ بنجاح

كبذلؾ فإف التدريب ييدؼ إلى تزكيد المتدربيف بالمعمكمات كالميارات كاألساليب المختمفة المتجددة عف 
( كمحاكلة تغيير 2009ش، طبيعة أعماليـ المككمة ليـ كتحسيف كتطكير مياراتيـ كقدراتيـ )عكرك 

سمككيـ كاتجاىاتيـ بشكؿ إيجابيف كبالتالي رفع مستكل األداء كالكفاءة كاالنتاجية بما يعكد بالنفع عمى 
 (.1996المنظمة كأفرادىا العامميف بيا )فرحاف كالطراكنة، 

بشرية، كلضماف كككف نشاط التدريب يعد مف األنشطة الضركرية كمف الكظائؼ األساسية إلدارة المكارد ال
 نجاح ىذا النشاط كتحقيؽ النتائج المطمكبة منو، فإنو يتطمب التحميؿ كالدراسة الدقيقة لكافة 
 الجكانب المتعمقة بالتدريب، ابتداءن مف تحديد االحتياجات كتصميـ البرامج كتنفيذىا كانتياءن بتقييـ 

 (.2006نتائجيا )الحراحشة كالييتي، 
ية كاإلرشاد كتبادؿ الخبرات كا راء كفرصة لتصكيب سمككيات األشخاص كتكجيو كىك كسيمة لمتعمـ كالتنم

األفراد لمقياـ بأفعاؿ معينة لمكصكؿ إلى األىداؼ كيؤدم التدريب إلى أفضؿ، كيساعد عمى تعزيز مكامف 
ؿ كتطكير القكة عند األفراد كالتغمب عمى العقبات كالتعمـ المستمر كبناء الميارات كرفع مستكل الرضا بالعم

فرؽ عمؿ أكثر إنتاجية كاستخداـ المكارد عمى نحك أكثر كفاءة كفاعمية كيعد مف العكامؿ اليامة لمتمكيف 
 (.1992كالقبالف،  ؛1994كتكفيؽ  ؛2007)شحادة، 
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كتقكـ المنظمات المبدعة بتدريب كتطكير العامميف فييا بشكؿ دائـ ليكاكبكا كؿ جديد كتسعى لتكفير 
 (.2004ي لمعامميف )حريـ، االستقرار الكظيف

 العمل:  معنى-2
يعني كفاءة الفرد في العمؿ، فإذا نظر العامؿ في عممو عمػى أنػو ميػـ كذك قيمػة فػإف ذلػؾ يػؤدم إلػى خمػؽ 

( كالتمكيف مف الزيادة TOMAS & Velthouse :1990، 681-661معنى لعممو كيعزز التمكيف لديو )
نجػػػاز الع مػػػؿ بأقصػػػر كقػػػت كاالسػػػتخداـ األمثػػػؿ لممػػػكارد كأداء العمػػػؿ فػػػي االنتػػػاج إلػػػى أعمػػػى حػػػد ممكػػػف كا 

الصحيح في الكقت كالمكاف الصػحيح كالمسػتكل الػذم يصػؿ إليػو العامػؿ مػف األداء كتأديػة العمػؿ كمػا ىػك 
 (.1999مطمكب مف العامميف عمى أحسف كجو )صالح، 

 : االستقاللية-3
ختيار الطريقة التي تناسبو في إنجاز المياـ كالقدرة تعني االستقاللية بأف يزكد الفرد بالصالحيات الكاممة كا

عمػػػى التصػػػرؼ لتحسػػػيف األنشػػػطة كالعمميػػػات كيتفػػػاعمكا فػػػي العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ إشػػػباع المتطمبػػػات األساسػػػية 
لمعمػػػالء فػػػي مختمػػػؼ المجػػػاالت بيػػػدؼ تحقيػػػؽ قػػػيـ كغايػػػات التنظػػػيـ كبالتػػػالي البػػػد مػػػف تزكيػػػد المرؤكسػػػيف 

تمػػػاـ عمميػػػـ كأدائػػػو بحيػػػث يصػػػبحكا مسػػػئكليف عنػػػو بػػػأدكات ككسػػػائؿ القػػػكة الالزمػػػة لم تخطػػػيط ألنشػػػطتيـ كا 
( ممػا يعنػي بػأف الفػرد يصػبح متمكنػان مػف تحديػد الطريقػة التػي تناسػبو فػي 2008مسئكلية كاممة )المعاني، 

إنجاز المياـ المككمة إليو بكؿ دقة كىذا يشير إلى مجمكعة المعارؼ كالميارات التػي كصػؿ إلييػا المكظػؼ 
خبػػرات كالمػػؤىالت كالتػػدريب كمنػػاخ العمػػؿ المالئػػـ فػػي المنظمػػة، حيػػث تتطمػػب تمػػؾ النكعيػػة مػػف نتيجػػة لم

  (.Desler, 2005) الكظائؼ مف شاغميا أف يككف مدربان كعمى دراية أكبر لمتطمبات الكظيفة
( بػػأف االسػػتقاللية ىػػي درجػػة الحريػػة كالسػػيطرة الذاتيػػة التػػي تتػػاح لمفػػرد فػػي 2005) كيؤكػػد الصػػيرفي  
ختيػار الطػرؽ كاإلجػراءات التػي يتبعيػػا فػي أداء عممػو كالسػرعة المطمكبػة فػػي ذلػؾ ممػا يػنعكس عمػى زيػػادة ا

تعمقػػو فػػي ىػػذا العمػػؿ ممػػا يػػؤدم إلػػى زيػػادة كالئػػو لممنظمػػة، كلػػذلؾ تمجػػأ المنظمػػات إلػػى تشػػجيع العػػامميف 
عطائيـ حرية أكثر في تقرير كيفية إنجاز عمميـ كتشػجيعيـ  كمنحيـ المسئكلية كالصالحيات تجاه العمؿ كا 

 عمى المشاركة في القرارات.
 (2005)الصيرفي، : الحوافز-4

تعػػد الحػػكافز أحػػد أىػػـ الكسػػائؿ التػػي تسػػتطيع اإلدارة بكاسػػطتيا حػػث العػػامميف عمػػى أداء كاجبػػاتيـ بصػػكرة 
 التالية: تساىـ في تحقيؽ استراتيجية المنظمة، كيمكف لعممية الحفز إذا ما تمت بنجاح أف تحقؽ النتائج 

 .الزيادة في إنتاجية المنظمة 
 .خمؽ شعكر الكالء لدل العامميف نحك المنظمة 
 العمؿ في المنظمة مف خالؿ زيادة االىتماـ لدل العامميف بعدـ ىدر الكقت ةكمف ؼتخفي. 
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  .تالفي الكثير مف مشكالت العمؿ مثؿ الغياب كانخفاض المعنكية كالصراعات 
 : االتصال-5

 ( عمى أىمية نظام االتصال باآلتي:2005) يؤكد، الصيرفي
  المسػػاىمة فػػي خمػػؽ كعػػي جمػػاعي متماسػػؾ كمتكافػػؽ داخػػؿ البيئػػة التنظيميػػة الكاحػػدة فيمػػا يتعمػػؽ

 بأىداؼ المنظمة كمعاييرىا كاتجاىاتيا كعالقاتيا بالمؤسسات األخرل.
 .المساىمة في تعزيز حالة الكالء المتكاصؿ لممنظمة 
 لطػرح  كار لدل العامميف في المنظمة مف خالؿ إتاحة المجاؿ أماميـ تكفير فرصة لإلبداع كاالبت

 األفكار كالمفاىيـ التي تيتـ في تطكير المؤسسة كالرقي بيا.
 .مساعدة العامميف في المنظمة عمى مكاكبة ما يستجد مف تطكرات كتجديدات تمس المنظمة 
 .المساىمة في امتصاص حاالت عدـ الرضا 
 مى إطالع مستمر كتكفير المعمكمات لدييـ.إبقاء صانعي القرارات ع 
  نقػػؿ المعمكمػػات كتبادليػػا كفيػػـ المعمكمػػات كتمريرىػػا مػػف شػػخص إلػػى آخػػر كيتػػيح لمعػػامميف فػػرص

 إبداء الرأم كتبادؿ األفكار كا راء كالمعمكمات.
 ب ن االتصاالت الجيدة تساىم في تحقيق ما يمي: ويرى
 .تحديد األىداؼ العامة لممنظمة 
 فراد الماىريف.مكافأة األ 
 .يجاد عكامؿ الحكافز كتشجيع العمؿ الجماعي  خمؽ كا 
 .تكجيو األفراد العامميف كممارسة السمطة 
 .المساىمة في اتخاذ القرارات اليامة 
 .القياـ بتنسيؽ الجيكد في اإلدارات كاألقساـ 
 .مراقبة العمميات داخؿ المنظمة 

 : المشاركة-6
الكظيفية بميارة كمشاركتو في اتخاذ القرارات ككضع األىداؼ تعني تمكف الفرد مف أداء نشاطاتو   

 مما يؤثر إيجابان عمى التمكيف.
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كتختمؼ درجة المشاركة باختالؼ نمط السمكؾ القيادم في المنظمة، إضافةن إلى نكع القرار   
لى خمؽ المراد اتخاذه كتمنح المشاركة حرية التعبير عف آراء العامميف كشعكرىـ بأىميتيـ باإلضافة إ

 المناخ المناسب الذم يشجع عمى التمكيف كالثقة المتبادلة.
فالمشاركة عممية ميمة تساىـ في التكصؿ إلى القرار السميـ حيث يشارؾ العاممكف في تحديد   

المشكمة كجمع المعمكمات كمناقشتيا كتحميميا كيتضمف التمكيف مف خالؿ المشاركة تمكيف المكظفيف 
كسريعة استجابة لطمبات الزبائف الفكرية كتكلي خدمة العمالء، كيتـ تشجيع االتجاه التخاذ قرارات سميمة 

السمككي في العمؿ لمتدريب كاالىتماـ بالعمالء كمف أىـ العكامؿ األساسية لتمكيف العامميف مف المشاركة 
يجاد الكسائؿ التي تحد مف طكؿ اإلجراءات كتعقيدىا م ما يؤدم إلى كاختصار إجراءات العمؿ كتبسيطيا كا 

سرعة ككفاءة إنجاز العمؿ ككضع المكظؼ المناسب في المكاف المناسب كتمكينو مف القياـ بكامؿ 
ف استخداـ ( كثمة مزايا تنشأ ع1999الصالحيات مما يؤدم إلى تمسكو بالمنظمة كعدـ تركيا )صالح، 

  كىي كالتالي:، المشاركة كأداة إدارية
حسيف النكعية كتقميؿ اليدر كالتمؼ نتيجة لزيادة الجيكد معدالت أعمى مف إنتاج كزيادة في ت .1

 الشخصية كاالنتباه مف جانب المرؤكسيف.
 انخفاض في استبداؿ العامميف كتغيبيـ كتأخيرىـ عف العمؿ. .2
 انخفاض عدد الشككل كعالقات أفضؿ ما بيف المدير كالمرؤكسيف. .3
سفي مف أعمى دكف أية تفسيرات فإف استعداد أكبر لقبكؿ التغيير، فحيف تقحـ التغييرات بشكؿ تع .4

المرؤكسيف يميمكف إلى الشعكر بعدـ االطمئناف كاتخاذا إجراءات مضادة تيدؼ إلى عرقمة 
 التحديات.

 (:2006 ،الطراونة)وحتى تكون المشاركة مثمرة البد من تحقيق الشروط التالية كما ذكرىا، 
مشػػاركة كأف يمتمػػؾ حػػدان مػػف الػػذكاء يجػػب أف يكػػكف المػػرؤكس قػػادران عمػػى االنخػػراط فػػي أنشػػطة ال .1

 يمكنو مف التقاط معاني كمضاميف األمكر قيد البحث كأف يككف كاقعيان.
 أف يككف المرؤكس راغبان في نشاط المشاركة. .2
 يجب أف يككف المرؤكس قادران عمى التعبير عف رغباتو بالنسبة لومكر قيد البحث. .3
كسػػيف عػػف عمميػػة المشػػاركة كالغػػرض منيػػا بالنسػػبة عمػػى اإلدارة العميػػا بػػذلؾ الجيػػكد لتثقيػػؼ المرؤ  .4

 لعمؿ المنظمة.
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 : الت ثير-7
يعني اعتقاد الفرد بأف لو تأثيران عمى القرارات التي يػتـ اتخاذىػا كالسياسػات التػي تضػعيا المنظمػة   

كىك يتعمػؽ بتطػكير العمػؿ كالتقػدير فػي األداء ( Tomes & Velthouse, 1990)خاصة المتعمقة بعممو 
ني أف ميمة الفرد ذات أثر إيجابي عمى التمكيف.  إذ تكجد لدييـ فيـ كقناعػة مػف شػأنيا إحػداث تغييػر كيع

فػػي كضػػعو الػػكظيفي كفيمػػا يتعمػػؽ بإنجػػازه فػػي ميامػػو، ممػػا يػػؤدم إلػػى أف يتكلػػد لػػدييـ فيػػـ كقناعػػة إلنجػػاز 
المػػكظفيف كمػػف ثػػـ  (، لػػذلؾ يصػػعب تكجيػػو األكامػػر كالتعميمػػات ليػػذا النػػكع مػػف2008أعمالػػو )السػػعكدم، 

فينػػاؾ حاجػػة إلػػى تطبيػػؽ نظػػاـ جديػػد فػػي إدارة المػػكارد البشػػرية يمكػػف االعتمػػاد عمييػػا فػػي اختيػػار كتػػدريب 
كتحفيز ىذه النكعية مف المكظفيف مما يؤدم إلى تمكينيـ كيضػمف لممنظمػة كالءىػـ كاسػتقراراىـ فػي العمػؿ 

يسػػير، حيػػث إف إحسػػاس المكظػػؼ بعػػدـ األمػػاف كبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ فػػإف تنفيػػذ ىػػذه الػػنظـ لػػف يكػػكف بػػاألمر ال
 (.Desler, 2005) كقضاء فترة أقؿ في الكظيفية يقمؿ مف درجة التزامو ككالئو لممنظمة

 -لمدراسة: أبعاد التمكين االداري 
مجموعة من االبعاد التي تمثل  ىال ، َخُمصت الدراسةالدراسات والبحوث السابقة ىطالع عمالبعد ا  

 -كالتالي: الداري وىي أبعاد التمكين ا
 تفكيض السمطة كالصالحيات.  .1
 التحفيز الذاتي. .2
 تطكير الشخصية )التدريب(. .3
 العمؿ الجماعي. .4
 السمكؾ اإلبداعي. .5
 (.االتصاؿ الفّعاؿ )الحصكؿ عمى المعمكمات .6

 رابعًا: متطمبات بناء المنظمة المتمكنة.
لمجتمعات كالظركؼ البيئية كالثقافية قد تتبايف خصائص المنظمات المتمكنة، تبعان لتبايف النظـ كا .1

التي تحي بيا كتعمؿ في نطاقيا كتخضع لعاداتيا كقيميا كالضغكط كالقكل الفاعمة فييا، غير أف ذلؾ 
ال يحكؿ دكف االتفاؽ عمى أىـ الخصائص المشتركة التي ينبغي الحرص عمى تحقيقيا، كنكجز أىـ 

د بمثابة المستمزمات التي يتطمب تكفرىا لقياـ الخصائص المشتركة كما أكردىا الكبيسي، كالتي تع
 المنظمات المتمكنة:

 إيماف عميؽ كرغبة صادقة في ضركرة التغيير كالتجديد كالتحكؿ نحك األفضؿ. .2
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إرساء ثقافة تنظيمية تقكـ عمى احتراـ اإلنساف الفرد كتثؽ بقدرات العامميف كتشعرىـ بأىمية دكرىـ  .3
حالؿ االلتزاـ محؿ في المشاركة كالمبادرة، كثقافة ال تمكف ىذه تدعك إلى إحالؿ الثقة محؿ الشؾ، كا 

حالؿ القائد محؿ المدير كالتعامؿ مع التدريب كاستثمار كليس تكمفة. حالؿ الفريؽ، كا   الرقابة كا 
ينبغي ليا أف تتبنى التعمـ التنظيمي كمنيج كسياسة كأف تعمؿ عمى تكفير فرص اكتساب المعرفة  .4

 بة المستجدات.كتحسيف الميارات كمكاك
مشاركة الجميع في تداكؿ المعمكمات كتبادؿ تغذيتيا كتكظيفيا دكف قيكد أك حكاجز تعيؽ حركتيا  .5

فال احتكار كال أعذار يتعمؿ بيا البعض لكتماف ما يعممو كما يعرفو عف ا خريف، فيحجب التمكف 
 عنيـ كيحكؿ بينيـ كبيف اتخاذ القرارات التي تبني عادة عمى المعمكمات.

أف يككف العمؿ الفرقي كالجماعي بديالن لمعمؿ الفردم، كأف ترسـ األدكار كتكصؼ المياـ لمجماعات  .6
 كليس لوفراد.

إحالؿ الثقة بتصرفات كنكايا ا خريف محؿ الشؾ، كأف يحال االنتماء كالكالء كااللتزاـ الذاتي  .7
ية التفكير كالتعبير كالتصرؼ كالطكعي محؿ التحكـ كالسيطرة كاإلشراؼ المباشر، كأف يمنح الجميع حر 

بحثان عما ىك األفضؿ كاألنفع كفقان لممبدأ القائؿ إف التفكير الذم قادنا لمنجاح باألمس ال يضمف 
 بالضركرة نجاحنا مستقبالن.

كبالنسبة لممنظمات التي يككف تفاعميا مباشران مع الجميكر ينبغي أف يكضع أفضؿ كأكثر األفراد  .8
األمامية كالتنفيذية المسؤكلة عف ىذه المياـ، فالتمكف ليس إال كسيمة كمنيج  تمكنان كمكنة في خطكطيا

 لخدمة الجميكر كتحقيؽ األىداؼ التنظيمية كالمجتمعية التي ال يمكف فصميا عف بعض.
 تمكف المنظمة ال يتحقؽ إال بتمكف أفرادىا العامميف فييا عمى اختالؼ  .9

 (.141-138: 2004مستكياتيـ )الكبيسي، 
 :ًا: مراحل عممية تمكين العاممينخامس

( الخطكات التالية 98-92: 2008)المجد أبك  ،قميدية إلى تمكيف العامميف يقترحلمتحكؿ مف اإلدارة الت 
 لتنفيذ عممية تمكيف العامميف:

 الخطوة األولى: تحديد أسباب الحاجة لمتغيير:
 لتمكين العاممين:أول خطوة يجب أن يقرر المدير لماذا يريد أن يتبنى برنامجًا 

 لتحسيف خدمة العمالء؟ .1
 لرفع مستكل الجكدة؟ .2
 لزيادة اإلنتاجية؟ .3
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 لتنمية قدرات كميارات المرؤكسيف؟ .4
 لتخفيؼ عبء العمؿ عف المدير؟ .5

كأيان كاف السبب، فإف شرح كتكضيح ذلؾ لممرؤكسيف يساعد في الحد مف درجة الغمكض كعدـ التمكف 
ات اإلدارة نحكىـ، كما المتكقع منيـ، كيجب عمى المديريف أيضان كيبدأ المرؤكسيف في التعرؼ عمى تكقع

 شرح الييئة كالشكؿ الذم سيككف عميو التمكيف.
 الخطوة الثانية: تييئة المديرين:

أحد التحديات اليائمة التي يجب أف يتغمب عمييا المديريف إليجاد بيئة عمؿ ممكنة تتصؿ بتعمـ  
قدمان كبشكؿ جدم في تنفيذ برنامج لمتمكيف ىناؾ حاجة ماسة  كيفية التخمي عف السمطة، قبؿ المضي

 لمحصكؿ عمى التزاـ كدعـ المديريف.
 الخطوة الثالثة: تحديد القرارات التي يشارك فييا المرؤوسين:

إف تحديد نكع القرارات التي سيتخمى عنيا المديركف لممرؤكسيف تشكؿ أحد أفضؿ الكسائؿ بالنسبة 
تعرؼ عمى متطمبات التغيير في سمككيـ، فالمديريف عادة ال يحبذكف التخمي عف لممديريف كالعامميف لم

السمطة كالقكة التي اكتسبكىا خالؿ فترة بقائيـ في السمطة، لذا يفضؿ أف تحدد اإلدارة طبيعة القرارات التي 
حتى  يمكف أف يشارؾ فييا المرؤكسيف بشكؿ تدريجي يجب تقييـ نكعية القرارات التي تتـ بشكؿ يكمي
 يمكف لممديريف كالمرؤكسيف تحديد نكعية القرارات التي يمكف أف يشارؾ فييا المرؤكسيف بشكؿ مباشر.

 الخطوة الرابعة: تكوين فرق العمل:
بكؿ تأكيد البد أف تتضمف جيكد التمكيف استخداـ أسمكب الفريؽ، كحتى يككف لممرؤكسيف القدرة 

أف يككنكا عمى كعي كتفيـ بكيفية تأثير كظائفيـ عمى غيرىـ عمى إبداء الرأم فيما يتعمؽ بكظائفيـ يجب 
مف العامميف كالمنظمة ككؿ، كأفضؿ الكسائؿ لتككيف ذلؾ اإلدراؾ أف يعمؿ المرؤكسيف بشكؿ مباشر مع 
أفراد آخريف، فالمكظفيف الذيف يعممكف بشكؿ جماعي تككف أفكارىـ كقراراتيـ أفضؿ مف الفرد الذم يعمؿ 

ف فرؽ العمؿ جزء أساسي مف عممية تمكيف العامميف، فإف المنظمة يجب أف تعمؿ عمى منفردان.  كبما أ
 إعادة تصميـ العمؿ حتى يمكف لفرؽ العمؿ أف تبرز بشكؿ طبيعي.

 الخطوة الخامسة: المشاركة في المعمومات:
ـ لكي يمكف لممرؤكسيف مف اتخاذ قرارات أفضؿ لممنظمة، فإنيـ يحتاجكف إلى معمكمات عف كظائفي

كالمنظمة ككؿ، كيجب أف يتكافر لممكظفيف الممكنيف فرصة الكصكؿ لممعمكمات التي تساعدىـ عمى تفيـ 
كيفية أف كظائفيـ كفرؽ العمؿ التي يشترككا فييا تقدـ مساىمة لنجاح المنظمة، فكمما تكفرت معمكمات 

 لممرؤكسيف عف طريقة أداء عمميـ كمما زادت مساىمتيـ.





 

57 

 

 ار األفراد المناسبين:الخطوة السادسة: اختي
يجػػب عمػػى المػػديريف اختيػػار األفػػراد الػػذيف يمتمكػػكف القػػدرات كالميػػارات لمعمػػؿ مػػع ا خػػريف بشػػكؿ 

 جماعي يفضؿ أف تتكافر لممنظمة معايير كاضحة كمحددة لكيفية اختيار األفراد المتقدميف لمعمؿ.
 الخطوة السابعة: توفير التدريب

لجيػكد تمكػيف العػامميف، حيػث يجػب أف تتضػمف جيػكد المنظمػة  التدريب أحد المككنات األساسية 
تكفير برامج مكاد تدريبية كحػؿ المشػكالت، االتصػاؿ، إدارة الصػراع، العمػؿ مػع فػرؽ العمػؿ، التحفيػز لرفػع 

 المستكل الميارل كالفني لمعامميف.
 الخطوة الثامنة: االتصال لتوصيل التوقعات:

التمكيف؟ كمػاذا يمكػف أف يعنػي التمكػيف لمعػامميف فيمػا يجب أف يتـ شرح كتكضػيح مػا المقصػكد بػ
يتعمؽ بكاجبات كمتطمبات كظائفيـ؟ كيمكف أف تستخدـ خطة عمؿ اإلدارة كأداء العامميف ككسائؿ لتكصػيؿ 
تكقعات اإلدارة لممكظفيف، حيث يحػدد المػديريف لممرؤكسػيف أىػدافان يجػب تحقيقيػا كػؿ سػنة، كتمػؾ األىػداؼ 

 العمؿ أك التعمـ كالتطكير. يمكف أف تتعمؽ بأداء
 الخطوة التاسعة: وضع برنامج لممكافآت والتقدير:

لكي يكتب لجيكد التمكيف النجاح يجب أف يتـ ربط المكافآت كالتقدير التي يحصؿ عمييا المكظفكف 
بأىداؼ المنظمة، حيث يجب أف تقكـ المنظمة بتصميـ نظاـ لممكافآت يتالءـ نحك تفضيؿ أداء العمؿ مف 

ؿ فرؽ العمؿ فأحد عناصر الدعـ األساسية المساندة لمتمكيف تتمثؿ في إيجاد كتقػديـ مكافػآت لمعػامميف خال
لالعتػػراؼ بسػػمككيـ المػػتمكف فالمكافػػآت تعػػزز عمميػػة التمكػػيف مػػف خػػالؿ االعتػػراؼ كتقػػدير ميػػارات األفػػراد 

ج التمكػػيف عمػػى شػػيادات كتقػػديـ حػػكافز ليػػـ لممشػػاركة، حيػػث يمكػػف أف يحصػػؿ األفػػراد الػػذيف أكممػػكا برنػػام
 (.98-92: 2008كشعارات تقدير جراء مشاركتيـ في البرنامج )أبك المجد، 

 سادسًا: عوامل النجاح والفشل في عممية تمكين العاممين.
 النجاح: عوامل-أ

 يشعر الموظفون بالتمكين وىي:  توافرىا لكي بد من شروطًا ال( بين أن ىناك 2007العتيبي ) ،يؤكد
دريب المكظفيف بشكؿ مناسب: فميس مف المجدم أف نمكف المكظفيف نحك أداء مياـ ال بد مف ت .1

 المجاؿ.مثؿ صنع القرارات أك اتخاذ إجراءات معينة دكف أف يحصمكا عمى تدريب مناسب في ىذا 
 ال بد مف كجكد رؤية مشتركة بيف القادة كالمكظفيف في المؤسسة: .2
نفسو كىك تقديـ أفضؿ منتج أك خدمة، ككصكؿ  ذلؾ أف كال الطرفيف يسعياف إلى بمكغ اليدؼ .3

 أعمى مراتب االبتكار في مجاؿ تطكير المنتجات الجديدة. 
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ذا ما كانت ىناؾ رؤية مشتركة فال بد أف تككف جذابة بالنسبة لممكظفيف أيضان كليس لإلدارة فقط،  .4 كا 
 أم أف تغطي مصالح الطرفيف. 

 ال بد مف كجكد مجمكعة مف القيـ المشتركة: .5
اج المكظفكف كالمديركف إلى اإلحساس بكجكد قيـ أك معتقدات مشتركة حكؿ الكيفية التي يحت .6

 العمؿ.يتكجب مف خالليا أداء األشياء كمعايير السمكؾ المناسب كأخالقيات 
إف مثؿ ىذه القيـ تكجو السمكؾ كتقمؿ مف مخاطرة أف يقدـ المكظفكف عمى قرارات تضر بالمؤسسة أك 

 أعضاءىا.
 المديركف بمكظفييـ:  يجب أف يثؽ .7
إف لمتمكيف عكائد كبيرة، كلكنو ال يخمك مف المخاطر أك المجازفات كيمكف تقميؿ المخاطر مف خالؿ  

 التدريب كالتمسؾ بالقيـ كالفكائد المشتركة. 
يجب أف يفيـ الفرد الحاجة لمتغيير كأكثر الناس خبرة كتعميمان ىـ أكثرىـ استعدادان لقبكؿ التغيير  .8

دعميـ عف طريؽ التمكيف يحقؽ لممنظمة مكانة متميزة في تحقيؽ أىدافيا كضركرة  لذلؾ فإف
كما أنو عمى المنظمة تكفير  لممنظمة،تشجيع العامميف عمى استيعاب آفاؽ كأبعاد التمكيف كأىميتو 

ف البيانات كالمعمكمات كتزكيدىا لمعامميف لتسييؿ إنجاز القرارات إزاء المشاكؿ التي يكاجييا العاممك 
 (.2008في إطار انجازىـ لوىداؼ )المكزم، 

 الفشل ومعوقات تطبيق التمكين: عوامل-ب
قػػد تكاجػػو المنظمػػات بعػػض المعكقػػات التػػي قػػد تحػػد مػػف قػػدرتيا عمػػى تطبيػػؽ تمكػػيف العػػامميف، كمػػا 

 ( كمف تمؾ المعكقات ما يمي:32: 2007أشارت إلييا )العتيبي، 
 البناء التنظيمي اليرمي. .1
 يدة في سمطة اتخاذ القرارات.المركزية الشد .2
 خكؼ اإلدارة العميا كالكسطى مف فقداف السمطة. .3
 عدـ الرغبة في التغيير. .4
 خكؼ العامميف مف تحمؿ السمطة كالمسائمة. .5
 األنظمة كاإلجراءات الصارمة التي ال تشجع عمى المبادأة كاالبتكار. .6
 السرية في تبادؿ المعمكمات. .7
 ضعؼ نظاـ التحفيز. .8
 لقيادة اإلدارية التقميدية.تفضيؿ أسمكب ا .9
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 ضعؼ التدريب كالتطكير الذاتي. .10
 عدـ مالئمة نظاـ المكافآت. .11
 عدـ قناعة اإلدارة العميا بأىمية التمكيف. .12
 إساءة استخداـ عكامؿ القكة الممنكحة لمعامميف. .13
 زيادة العبء كالمسئكلية عمى عامميف غير قادريف عمييا. .14
 الجماعة.كتفضيمو عمى نجاح  تركيز بعض العامميف عمى نجاحيـ الشخصي .15
 إقباؿ األفراد عمى المفاىيـ النظرية كالشكمية أكثر مف إقباليـ عمى المكضكعية كفعالية التطبيؽ. .16
 زيادة الصراع كتفشي النزاع بيف العامميف عند أداء العمؿ الجماعي. .17
 عدـ تمكف بعض العامميف مف المعرفة الكاممة التخاذ قرارات فعالة. .18
 ت بناءن عمى أسس شخصية، كليس عمى أسس كمبررات منطقية كمكضكعية.اتخاذ القرارا .19

 الحديثةسابعًا: أساليب التمكين 
 منيا: كأساليب في التمكيف تطرقت إلى عدة اتجاىات الكتابات المعاصرة حكؿ التمكيففحاؿ  كعمى أم

 أسموب القيادة
زيادة فاعمية المؤسسة ـ في التي تساىػيعػد تمكيف المرؤكسيف مػف األساليب القيادية الحديثة

(McClelland, 1965; Kanter, 1989, Bennis, 1989) يقـك عمى دكر  ،كأسمكب القيادة ىذا
المؤسسة  نة ىي تمؾأف المؤسسة الممكّ يشير إلى كىذا األسمكب  .القائد أك المدير في تمكيف المكظفيف

بالقياس إلى ىذه  نسبة عالية يريفمدبمعنى أف نسبة المكظفيف إلى ال ،التي تتضمف نطاؽ إشراؼ كاسع
 صالحيات أكبر لممستكيات اإلدارية الدنيا في حكتتضمف أيضان من ،المؤسسات التقميدية النسبة في
السمطات  كىذا األسمكب يركز بشكؿ خاص عمى تفكيض الصالحيات أك (Malone, 1997)ة المؤسس

 مف أعمى إلى أسفؿ. 
 أسموب تمكين األفراد

كيبرز التمكيف ىنا عندما تبدأ العكامؿ . سمكب حكؿ الفرد بما يسمى "تمكيف الذات"يتمحكر ىذا األ
 .((Spretizer, 1996 نحك قبكؿ المسؤكلية كاالستقاللية في اتخاذ القرار كجولمفرد بالتة االدراكي

إلى أف المكظفيف المتمكنيف يمتمككف مستكيات أكبر مف السيطرة كالتحكـ في متطمبات قد تكصمت 
أف  مف رغـكعمى ال ،كالمكارد عمى المستكيات الفردية ،كقدرة أكبر عمى استثمار المعمكمات ،كظيفةال
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أف ىنالؾ أساليب  الإ ،التمكيف ىنا ينظر لو عمى أنو تجربة فردية في التحكـ كالسيطرة كتحمؿ المسؤكلية
 أخرل تقكـ عمى التمكيف الجماعي كتمكيف الفريؽ.

  :أسموب تمكين الفريق
رأل بعض الباحثيف لذلؾ  ،الفريؽ عمؿلتركيز عمى التمكيف الفردم قد يؤدم إلى تجاىؿ اإف 
 لتمكيف المجمكعة أك الفريؽ لما لمعمؿ الجماعي مف فكائد تتجاكز العمؿ الفردم. لأىمية كبر 

في السبعينات كالثمانينات مف القرف  مبادرات دكائر الجكدة معكقد بدأت فكرة التمكيف الجماعي 
مف خالؿ  تياكزياد ىاالتمكيف عمى ىذا األساس يقكـ عمى بناء القكة كتطكير  (Sims, 1986ي )الماض

أف ( Torrington et al , 2005) يؤكد (Rothstein, 1995التعاكف الجماعي كالشراكة كالعمؿ معان )
مؤسسي، كأف عمؿ الفريؽ يعد أسمكبا يستخدـ لتمكيف العامميف كمسكغا لتطكير قدراتيـ كتعزيز األداء ال

تمكيف الفريؽ ينسجـ مع التغييرات الييكمية في المنظمات، مف حيث تكسيع نطاؽ اإلشراؼ كالتحكؿ إلى 
 بدال مف التنظيمات اليرمية.  المنظمة األفقية كالتنظيـ المنبسط

ف منح التمكيف لمفريؽ يعطي لمفريؽ دكرا أكبر في تحسيف مستكيات األداء؛ ألف   االعتماديةىذا كا 
 بيف أعضاء الفريؽ تؤدم إلى قيمة كبرل مف استقاللية الفرد.  تبادلةالم

كما تتحقؽ القيمة المضافة مف تعاكف أعضاء الفريؽ عندما تتحقؽ شركط الميارة كالمعرفة لكؿ 
عضك مف أعضاء الفريؽ، عندما يقدـ كؿ منيـ مساىمة نكعية تضيؼ شيئان جديدان إلى القرار الجماعي 

 عمى الرأم الفردم الذم يّعد عرضة لمخطأ كالقصكر. بدال مف االعتماد 
 مرحمة إدارة الجودة الشاممة والتمكين:

التي تعمؿ عمى أساسيا المؤسسة  كاألنشطة تغير العمميات ضركرةعاة الجكدة الشاممة يرل دُ 
 حكؿ كأفكارهإدكارد ديمنؽ  كيعكد ىذا األسمكب إلى آراء ،(Honold, 1997تمكيف المكظفيف )مع  مشيات

دارة الجكدة الشاممة.   عممية التحسيفكيقكـ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة عمى مبدأ أساسي كىك: الجكدة كا 
في  كمشاركتيـ الفاعمةمف خالؿ انخراط الجميع  ،المتكاصؿ كالتدريجي في كؿ أبعاد المنظمة كمجاالتيا

عامميف نكعا مف الحرية في التصرؼ عممية التطكير كتحسيف الجكدة. كىذا يحتاج إلى منح المكظفيف أك ال
كنكعا مف االستقاللية كالمساىمة في اتخاذ القرار كفي تحمؿ أعباء المسؤكلية كتحقيؽ التقدـ لممنظمة؛ ألف 
اإلدارة العميا ال يمكنيا إحداث ىذا التحسيف الشامؿ لكؿ مجاالت المنظمة بمفردىا فال بد مف انخراط 

درجة كبيرة مف  إدارة الجكدة الشاممة برنامج ف فيك المكظفأف يتمقى  مفكالبد الجميع في ىذه المسؤكلية. 
التحسيف كالتطكير كالنيكض في الجكدة عمى  بيدؼمف أجؿ فعؿ كؿ ما يستطيعكف فعمو  ،التشجيع كالدعـ
 عد مف أجؿ إرضاء الزبائف.مختمؼ الصُ 
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 أسموب األبعاد المتعددة في التمكين:
عدان أحادم الجانب لتفسير ف األساليب السابقة كيرفض اعتماد بُ يقـك ىذا األسمكب عمى الجمع بي

حتى تككف عممية التمكيف فاعمة كناجحة فال بد مف أف  وبأن ((Honold, 1997فيقكؿ ، مبدأ التمكيف
 ، كالػدعـالفاعمة ، كالمراقبةالناجحة ىذه األسس ىي: التعميـ، كالقيادةك   تقكـ عمى جكانب كأسس متعددة.

   بيف ىذه جميعان. كالتفاعؿ المناسبػة كالييكمة ،لمستمركالتشجيع ا
مف خالؿ تفاعؿ الفريؽ  ،ىنا فإف الجميع يعممكف شركاء كيأخذكف زماـ المبادرة بشكؿ جماعي مف

عمى ىذا األساس ك ( Garfield, 1993كيعممكف أيضان عمى صنع القرارات االستراتيجية ) ،المنظـ
يذا مستحيؿ دكف مقكمات ف"أنا اليـك أشعر بالتمكيف"  :يقكؿ أحدنافالتمكيف ليس شعكران شخصيان كأف 

كالمرؤكسيف عمى أسس مف  يريفإضافة إلى مالئمة العالقات بيف المد ،ىيكمية كعكامؿ تنظيمية مالئمة
كتزكيد ا خريف بالمعمكمات الضركرية كغير الضركرية لكي يشعر الفرد كالفريؽ  ،الثقة كالدعـ كالتكاصؿ

فعكامؿ الثقة كالمعرفة كالميارة كالمعمكماتية كالدعـ  .لمسؤكلية تجاه نتائج األداء المرغكبةبشيء مف ا
عمؿ كفي الف مف زماـ األمكر في نيمف األسس اليامة في تككيف فريؽ كفرد متمك ،كالحكافز كالقكة

 .((Conger & Kanango, 1988مؤسسو بشكؿ عاـ ال
 

 في مجال التمكين اإلداري.ثامنًا: تجارب ونماذج تطبيقية عالمية 
 :(2006) الوزان تجارب تطبيقية دولية في التمكين:

سعت العديد مف المنظمات الغربية إلى تنفيذ التمكيف كمفيـك إدارم مف أجؿ تطكير األداء 
كالحصكؿ عمى مخرجات أكثر فاعمية كقدره عمى االستجابة لحاجات كتطمعات العمالء كالمستفيديف كمف 

 : ىذه المنظمات
 تجربة مجمس مدينة )كورال سيربح( في الواليات المتحدة األمريكية: .1

تشكيؿ الييكؿ التنظيمي لمجمس المدينة كتـ تشكيؿ ثالث  عمى إعادةتـ التركيز في بداية التجربة 
فرؽ عمؿ )فريؽ العمؿ االستراتيجي، كفريؽ العمؿ التشغيمي، كفريؽ لخدمة المستيمؾ( كأدل تطبيؽ تمؾ 

 عادة صياغة أىداؼ مجمس المدينة مف خالؿ: إى التجربة إل
 .التكجو نحك خدمة العمالء 
  .تقديـ البرامج التدريبية المتقدمة لمعامميف 
  .تنمية كدعـ المكارد المالية كالصحية كاالقتصادية 
 .احتراـ العقائد الدينية كتعدد المذاىب 
  .دعـ المنظمات العاممة في خدمة الشباب كاألسرة كالمجتمع 
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 :جربة مركز خدمات االتصال الكنديت .2
استمـز تطبيؽ ىذه التجربة إعادة تشكيؿ الييكؿ التنظيمي ليتكافؽ مع أسمكب تمكيف العامميف مف 
خالؿ بناء ىيكؿ تنظيمي أكثر أفقيان كذك مستكيات إدارية أقؿ، بحيث يشعر المديركف كالمشرفكف المنظمة 

ى فرؽ العمؿ الممكنة، أك فرؽ العمؿ المدارة ذاتيان، التي تـ كاتخاذ القرارات كقد اعتمدت ىذه التجربة عم
 ترسيخ قناعات لدييا بالفكائد المتكقعة مف جراء االلتزاـ بتككيف فرؽ عمؿ ممكنة. 

 كية:يتجربة وكالة الطاقة الفيدرالية األمر  .3
تيادىا قامت ىذه التجربة عمى أساس إف التمكيف يتمركز حكؿ تنمية كتدريب العناصر البشرية باع

 كذلؾ إلكسابيـ الميارات الالزمة لمقياـ بدكرىـ الجديد مف خالؿ: ، أساس تطكير األداء
  .إخبارىـ يحددكف سمطاتيـ كصالحياتيـ في اتخاذ القرارات 
  .تدريبيـ لكي يتفيمكا أساليب عمؿ التمكيف 
 تأكيد اىتماـ كدعـ اإلدارة العميا لمتكجو نحك التمكيف. 

  :صرف الصحي في الواليات المتحدة األميركيةتجربة معالجة مياه ال .4
  :تـ تطبيؽ ىذه التجربة عمى مرحمتيف ففي المرحمة األكلى: تـ تشكيؿ ثالث فرؽ

قيادم يتضمف عامميف ممثميف لجميع المستكيات كالكظائؼ في المنظمة، فضالن عف تدريب  الفريق األول:
  .جميع العامميف عمى العمؿ بأسمكب فرؽ العمؿ

لتحسيف االتصاالت مف خالؿ نشر كمناقشة البرنامج المطركح، كتبصير العامميف بأىدافو  الثاني: الفريق
كتزكيد العامميف بالمعمكمات الالزمة، كالتنسيؽ بيف الجيكد المختمفة لمفرؽ في سبيؿ تطير  ،كطمكحاتو
 األداء. 

المشركع مف خالؿ صياغة خطة  تـ تشكيمو لتحديد االحتياجات التقنية الالزمة لتنفيذ الفريق الثالث:
 خاصة لتحديد كترتيب كتطبؽ األساليب التقنية الكاجب اتباعيا.

 عدة عوامل من أىميا:  تعزى إلىنجاح التجارب السابقة  ويرى الباحث أن
 مساندة اإلدارة العميا لجيكد التمكيف كبذؿ الجيكد لمقضاء عمى المعكقات كمكاجية الصعكبات. -1
عمؿ الممكنة كفرؽ العمؿ المدارة ذاتيا ككسيمة فاعمة في تنفيذ استراتيجيات االتجاه نحك فرؽ ال  -2

 التمكيف. 
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 المبحث الثاني
 الدافعية لإلنجاز 

 مقدمة:
حيث تناكؿ الباحث العديد مف العناصر المتعمقة بالدافعية لإلنجاز مف حيث تعريؼ الدافعية كاىػـ 

 ككصػػػكال الػػػي تعريػػػؼ الدافعيػػػة لإلنجػػػاز، أبعػػػاد الدافعيػػػةالمفػػػاىيـ المرتبطػػػة بيػػػا كاىميػػػة الدافعيػػػة لإلنجػػػاز 
 ، كأنكاع الدافعية لإلنجاز ككذلؾ اىـ النظريات التي تناكلت الدافعية لإلنجاز. لإلنجاز

يعػػد مكضػػكع الػػدافع لإلنجػػاز مػػف المكضػػكعات األساسػػية القميمػػة التػػي اىػػتـ بفحصػػيا البػػاحثكف فػػي 
، ككػػذلؾ الميتمػػكف بالتحصػػيؿ الدراسػػي كاألداء المعممػػي مجػػالي عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي كبحػػكث الشخصػػية

فػػػي إطػػػار عمػػػـ الػػػنفس التربػػػكم، ىػػػذا فضػػػالن عػػػف عمػػػـ الػػػنفس المينػػػي كدراسػػػة دكافػػػع العمػػػؿ كعكامػػػؿ النمػػػك 
االقتصادم، كلذا تتنافس المجتمعات التي تريد التقدـ كالتطكر في البحث في اإلنجػاز كدكافعػو، كمػا حظػي 

 ىتماـ بالمقارنة إلى بقية الدكافع االجتماعية األخرل. الدافع لإلنجاز بأكبر ا
تعد الدافعية مف أىـ مكضكعات عمـ النفس كذلؾ لمساىمتيا في تفسير كثير مف المشكالت السمككية التي 

كيجمع معظـ المتخصصيف بالدراسات النفسية أف  دكافعو.تصدر عف االنساف عندما يتبيف لنا معرفة 
االنساف.  فتعدد نكعو يعكد بالدرجة األكلى إلى كثرة الدكافع كاالىتمامات لدل سبب النشاط اإلنساني كت

، كالدكافع أك الرغبات كتنكعيا لدل الفرد يعمؿ عمى تنكيع األنماط كالخيارات السمككية مثؿ ىذه الحاالت
 .(589 :5115الينداكم، لزغمكؿ ك امعينة، أك إشباع دكافع معينة ) التي يقكمكف بيا بغية تحقيؽ أىداؼ

 الفرديؤتػؾ الحاجػة كػإنػو  فحسػب، بػؿكال ترجع أىمية الدافع لإلنجػاز إلػى تكجيػو السػمكؾ كتنشػيطو 
)عبد  لممكاقؼ، فضالن عف مساعدتو عمى فيـ السمكؾ الذاتي كسمكؾ المحيطيف بو ككذا تفسير ىذا السمكؾ

 .(638-637: 1991النياؿ، ك  الخالؽ
تػػدفعنا إلػػى تغيػػر األشػػياء إلشػػباع تمػػؾ الحاجػػة، كلكنيػػا  الحاجػػة إلػػى اإلنجػػاز ال كيػػرل الباحػػث أف

  تجعمنا ننظر إلى األشياء كنفكر في المكاقؼ بطرؽ كأكجو مختمفة.
 أواًل: ماىية الدافعية لإلنجاز وأىميتيا.

 ماىية الدافعية لإلنجاز:  - أ
دلػػػر مػػػف الناحيػػػة التاريخيػػػة إلػػػى ألفػػػرد أ يرجػػػع اسػػػتخداـ مصػػػطمح الػػػدافع لإلنجػػػاز فػػػي عمػػػـ الػػػنفس

Adlerمستمد مػف خبػرات الطفكلػة، ككيػرت ليفػيف  ، الذم أشار إلى أف الحاجة لإلنجاز ىي دافع تعكيضي
Levin  الػػذم عػػرض ىػػذا المصػػطمح فػػي ضػػكء تناكلػػو لمفيػػـك الطمػػكح، كذلػػؾ قبػػؿ اسػػتخداـ ىنػػرم مػػكرام

.Murray H يرجع الى عالـ كعمى الرغـ مف ىذه البدايات المبكرة، فاف الفضؿ  لمصطمح الحاجة لإلنجاز
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 بكصػػفو مككنػػان  بشػػكؿ دقيػػؽ الػػنفس األمريكػػي ىنػػرم مػػكرام، فػػي أنػػو أكؿ مػػف قػػدـ مفيػػـك الحاجػػة لإلنجػػاز،
، كالتػػي عػػرض فييػػا "ميمػػا مػػف مككنػػات الشخصػػية .كذلػػؾ فػػي دراسػػتو بعنػػكاف "استكشػػافات فػػي الشخصػػية

 .(88- 89: 2000، ينيا الحاجة لإلنجاز )عبد المطيؼمكرام لعدة حاجات نفسية مف ب
 ويرى ىنري موراى أن الحاجة لإلنجاز تتمثل في:

 ء صعب. شيتحقيؽ  .1
الػػتحكـ فػػي المكضػػكعات الفيزيقيػػة أك الكائنػػات البشػػرية، األفكػػار كتناكليػػا أك تنظيميػػا، كأداء ذلػػؾ بػػأكبر  .2

 قدر ممكف مف السرعة كاالستقاللية.
 التغمب عمى العقبات كتحقيؽ مستكل مرتفع.  .3
 التفكؽ عمى الذات. .4
 نافسة ا خريف كالتفكؽ عمييـ.  م .5
 (232: 1987)كالفيف ىكؿ كجاردنرليندزم،  .ف طريؽ الممارسة الناجحة لممقدرةزيادة تقدير الذات ع  .6

ككػاف  ،كلقد بدأت بحػكث ماكميالنػد كزمالئػو باالسػتطالع المبػدئي فػي طبيعػة كقيػاس دافػع اإلنجػاز
بدافع اإلنجاز، مثػؿ كيػؼ يظيػر دافػع اإلنجػاز نفسػو فػي منذ البداية ميتمان ببعض الجكانب العامة المتعمقة 

الفػػرد كالمجتمػػع، ككيػػؼ تعكػػس دكافػػع األفػػراد فػػي مجتمػػعم مػػا نفسػػيا فػػي القػػيـ االجتماعيػػة السػػائدة فػػي ذلػػؾ 
المجتمػػع، ككيػػؼ تػػرتبط ىػػذه الػػدكافع بػػبعض العكامػػؿ مثػػؿ النمػػك االقتصػػادم، كالتكػػكيف السياسػػي، كالػػنمط 

يالنػػد إلػػى حػػد القػػكؿ أف الفػػركؽ فػػي مسػػتكل دافػػع اإلنجػػاز كانػػت مسػػئكلة إلػػى حػػد كلقػػد ذىػػب ماكم ،الثقػػافي
       .(257: 2001)أبك عالـ،  كر االقتصادم في العصكر المختمفةكبير عف أنماط االزدىار أك التدى

كمػدل  الدافع،دافعية اإلنجاز ىي ذلؾ المركب الثالثي مف قكة  فاف Atkinson كفي ضكء تصكر
 اح الفرد، كالباعث ذاتو بما يمثمو مف قيمة بالنسبة لو.احتمالية نج

كيشػير ىػػذا التصػػكر إلػػي أف التكجػػو اإلنجػػازم لػػدل األفػػراد فػػي مجتمػػع مػػا يتحػػدد مػػف الناحيػػة النفسػػية عمػػى 
 (.94: 2000 بعدة عكامؿ ىي: )خميفة، –األقؿ
  اس بػػالفخر عنػػد كاإلحسػػ اليػػدؼ،مسػػتكل الدافعيػػة أك الحمػػاس لمعمػػؿ كبػػذؿ الجيػػد فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ

 النجاح كالخجؿ عند الفشؿ.
 .تكقعات الفرد المتعمقة باحتمالية حدكث النجاح أك الفشؿ 
 .قيمة النجاح ذاتو أك المترتبات الناجمة عف النجاح كالفشؿ 

كاسػػتميامان ألعمػػاؿ مػػكرام كماكميالنػػد كأتكنسػػكف أساسػػان، يكػػاد يسػػتقر تحديػػد مفيػػكـ دافعيػػة اإلنجػػاز 
ه الكصػػكؿ إلػى مسػػتكل مػػف التفػكؽ أك االمتيػػاز، كىػذه النزعػػة تمثػػؿ مككنػا أساسػػيا فػػي عمػى أنػػو السػعي تجػػا
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دافعيػػة اإلنجػػاز، كتعتبػػر الرغبػػة فػػي التفػػكؽ كاالمتيػػاز أك اإلتيػػاف بأشػػياء ذات مسػػتكل راؽم، خاصػػية مميػػزة 
 لشخصية ذكم المستكل المرتفع في دافعية اإلنجاز.   

 جكانب ىي: إلى ثالثةيرات اإلنجاز في ضكء تقسيمو ليا متغ (2000 )خميفة، كتناكؿ حسف عمي حسف
 ،اإلنجاز باعتباره دافعان )الميؿ لإلنجاز(، كيعني استعداد الفرد لمسعي في سبيؿ االقتراب مف النجاح 

حساسوكفقا لمعيار معيف مف الجكدة   بالفخر كاالعتزاز عند إتماـ ذلؾ. أك االمتياز، كا 
 األكػػاديمي(، كيعنػػي ذلػػؾ اعتبػػار نتيجػػة التحصػػيؿ الدراسػػي تعبيػػرا  اإلنجػػاز باعتبػػاره أداء )التحصػػيؿ

 عف شدة الدافع لإلنجاز.
  اإلنجػػػػاز باعتبػػػػاره سػػػػمة شخصػػػػية )الشخصػػػػية اإلنجازيػػػػة(، حيػػػػث يفتػػػػرض أف اإلنجػػػػاز يمثػػػػؿ سػػػػمة

 كمزاجية.شخصية، تتضمف أك ترتبط بخصائص معرفية 
كيتعمميػا خػالؿ مراحػؿ  كافع يكتسػبيا الفػردكمف المعػركؼ أف دافعيػة اإلنجػاز كغيرىػا مػف أنػكاع الػد  

حياتػو المختمفػة، كبيػذا فيػػي تػرتبط بكثيػر مػػف المتغيػرات األخػرل التػػي تسػيـ بدرجػة مػػا فػي تككينػو، أك فػػي 
رفػػع مسػػتكاه  بكاسػػطة الحػػاالت التػػي تنشػػأ لديػػو مثػػؿ المنافسػػة، كالجديػػة فػػي العمػػؿ، كالسػػرعة  فػػي األداء، 

بيا الفرد فإنيا تعمؿ بدكرىا عمى تككيف كتقكية دافعية اإلنجاز، كاألمر  حيث أف مثؿ ىذه السمات ما تميز
يكػكف عمػى خػالؼ ذلػػؾ تمامػان إذا لػـ تتػاح لإلنسػػاف إمكانيػة البيئػة الكتسػاب مثػػؿ ىػذه السػمات، فػإف الػػدافع 

 .(207: 2002)الخكلي،  لإلنجاز يككف ضعيفان، أك ال يككف مكجكدان عمى اإلطالؽ
لإلنجػاز شػعكر بػالتفكؽ كالمنافسػة، مػع إحسػاس بػالخكؼ مػف الفشػؿ، كقػد  كيصاحب إشػباع الػدافع

أف دافعيػػة اإلنجػػاز فػػي المسػػتكل المتكسػػط تعتمػػد أكثػػر مػػا تعتمػػد عمػػى  (1949) أثبػػت ماكميالنػػد كليبرمػػاف
خكؼ اإلنساف مف الفشؿ، بدالن مف األمػؿ فػي نجػاح العمػؿ، معنػى ذلػؾ أف الخػكؼ مػف الفشػؿ يكػكف سػمة 

تقانػو، كيػتـدفػػع اإلنسػاف لمعمػػؿ  دكران فػيافعيػػة اإلنجػاز، حيػػث يمعػب د ذكممػف سػمات  مػػف خػالؿ إشػػباع  كا 
 الػػدافع لإلنجػػاز تأكيػػد اإلنسػػاف لذاتػػو، كتحقيقػػو ليػػذه الػػذات، حيػػث يػػؤدل ذلػػؾ إلػػى شػػعكر بػػالتفكؽ كاالمتيػػاز

 ( 145-144: 2000 )الفرماكم،
 تعريف الدافعية لإلنجاز: 

نجاز كتباينت كجيات نظر عمماء الػنفس كالبػاحثيف فػي ىػذا الصػدد لقد اختمفت تعريفات دافعية اإل
تبعنػػا لمفيػػكـ الػػدافع كمككناتػػو كأبعػػاده كعكاممػػو سػػكاء تمػػؾ العكامػػؿ المباشػػرة كالداخمػػة فػػي تككينػػو أك العكامػػؿ 

 المؤثرة فيو.
الحاجػػة لإلنجػػاز بأنيػػا تشػير إلػػى رغبػػة أك ميػػؿ الفػػرد لمتغمػػب عمػػى  (1938) كيعػرؼ ىنػػرم مػػكرام

كممارسػػة القػػكل كالكفػػاح أك المجاىػػدة ألداء الميػػاـ الصػػعبة بشػػكؿ جيػػد كبسػػرعة كممػػا أمكػػف ذلػػؾ  لعقبػػات،ا
 .(89 :2000 المطيؼ،)عبد 
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كيشير ماكميالند إلى أف اإلنجاز بأنو األداء في ضكء مستكل لالمتيػاز كالتفػكؽ أك ببسػاطة الرغبػة 
 ( ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ 436: 1990فػػػػػػػػػػػػػػػػي النجػػػػػػػػػػػػػػػػاح كالسػػػػػػػػػػػػػػػػعي لمحصػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ عميػػػػػػػػػػػػػػػػو )صػػػػػػػػػػػػػػػػادؽ كأبػػػػػػػػػػػػػػػػك حطػػػػػػػػػػػػػػػػب، 

 ، بأنػػػػو حاجػػػػة اإلنسػػػػاف لمقيػػػػاـ بكاجباتػػػػو عمػػػػى أكمػػػػؿ كجػػػػو كبسػػػػرعة كجيػػػػد أقػػػػؿ كبنتػػػػائج قػػػػدـ تعريفنػػػػا آخػػػػر
 .(184: 1996)مجدم محمد،  أفضؿ

 بػػػػػػػػػػػػػػػدافع اإلنجػػػػػػػػػػػػػػػاز إنػػػػػػػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػػػػػػػاد الفػػػػػػػػػػػػػػػرد لممحافظػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػى مكانػػػػػػػػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػػػػػػػة  كيقصػػػػػػػػػػػػػػػد
 عمػػػػػػػػػى  حسػػػػػػػػػب قدراتػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ األنشػػػػػػػػػطة التػػػػػػػػػي يمارسػػػػػػػػػيا، كالتػػػػػػػػػي يحقػػػػػػػػػؽ بيػػػػػػػػػا معػػػػػػػػػايير التفػػػػػػػػػكؽ

 .(167: 2001أقرانو )ممحـ، 
لػػػدل الفػػػرد لمتغمػػػب عمػػػى العقبػػػات  إلػػػى حاجػػػةكيعػػػرؼ جكلدنسػػػكف، الدافعيػػػة لإلنجػػػاز بأنيػػػا تشػػػير 

 كالنضػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػػى التحػػػػػػػػػػديات الصػػػػػػػػػػعبة، كىػػػػػػػػػػي أيضػػػػػػػػػػا الميػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػى كضػػػػػػػػػػع 
 شػػػػػػػػػػػػديدة كمثػػػػػػػػػػػػابرة  كالعمػػػػػػػػػػػػؿ بمكاظبػػػػػػػػػػػػةمسػػػػػػػػػػػػتكيات مرتفعػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي األداء كالسػػػػػػػػػػػػعي نحػػػػػػػػػػػػك تحقيقيػػػػػػػػػػػػا، 

 (94: 2000مستمرة )عبد المطيؼ خميفة، 
( عمػػى أف الػػدافع لإلنجػػاز ىػػك اسػػتعداد ثابػػت نسػػبيا فػػي الشخصػػية يحػػدد 1975قشػػقكش ) كيؤكػػد

يترتب عميػو نػكع مػف اإلشػباع كذلػؾ فػي المكاقػؼ  بمكغ نجاحمدل سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أك 
از، كذلػػػؾ كمػػػا يقػػػاس باالختبػػػار المسػػػتخدـ فػػػي التػػي تتضػػػمف تقيػػػيـ األداء فػػػي ضػػػكء مسػػػتكل محػػػدد لالمتيػػػ

 الدراسة. 
 إلػػى( إلػػى أف مػػف مظػػاىر ىػػذا الػػدافع الرغبػػة أك الميػػؿ 169:1991) ،النيػػاؿك عبػػد الخػػالؽ  كيشػػير

أداء الميػػاـ بسػػرعة كبأفضػػؿ طريقػػة ممكنػػة، أحػػدىما، أك كالىمػػا، كيتضػػمف الػػدافع لإلنجػػاز أنماطػػا كأنكاعػػان 
يو عنصر التحدم، كىك الدافع إلى إنجاز شػيء ذم شػأف، فضػالن عػف ككنػو متباينة مف السمكؾ، كيتدخؿ ف

 الحافز إلى حؿ مشاكؿ صعبة تتحدل الفرد كتعترض طريقو. 
 كيمتػػػػاز األفػػػػراد ذكك الدافعيػػػػة العاليػػػػة لإلنجػػػػاز بقػػػػدرتيـ عمػػػػى كضػػػػع تصػػػػكرات مسػػػػتقبمية معقكلػػػػة 

بأنيػػا متكسػػطة الصػػعكبة كيمكػػف تحقيقيػػا كمنطقيػػة فػػي تصػػكراتيـ لممشػػكالت التػػي يكاجيكنيػػا، كالتػػي تمتػػاز 
 .(106: 2010)جياللي بكحمامة كآخركف، 

( دافع اإلنجاز بأنو حالة داخمية مرتبطة بمشاعر الفرد كتكجو نشاطو نحك 2001) كيرل أبك عالـ
 التخطيط لمعمؿ كتنفيذ ىذا التخطيط بما يحقؽ مستكل محددان مف التفكؽ يؤمف بو الفرد كيعتقد فيو.

فع اإلنجاز يختمػؼ مػثالن عػف الػدافع نحػك السػمطة أك الصػداقة. كدافػع اإلنجػاز أك مػا يطمػؽ كىنا دا
 عميػػػو أحيانػػػان الحاجػػػة لإلنجػػػاز لػػػيس بالضػػػركرة مرادفػػػان لإلنجػػػازات أك األعمػػػاؿ نفسػػػيا التػػػي نالحظيػػػا، مثػػػؿ

مرتػػب الحصػػكؿ عمػػى درجػػات عاليػػة فػػي االختبػػار، أك تحقيػػؽ مكانػػة اجتماعيػػة مرمكقػػة أك الحصػػكؿ عمػػى 
مرتفع، إذ أف دافع اإلنجاز رغـ أنو يتضمف التخطيط كتحقيؽ مسػتكل معػيف مػف التفػكؽ، إال أف الميػـ فيػو 
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ىك االتجاه نحك اإلنجاز، كليس اإلنجاز في حد ذاتو، كعمى ىذا فػإف دافػع اإلنجػاز قػد يتضػمف العديػد مػف 
 .   البعض تمامان  مختمفة عف بعضيااألنشطة، كما يعبر عف نفسو في ميف ككظائؼ متنكعة ك 

 لإلنجػػاز تناكلنػػاخػػالؿ التعريفػػات السػػابقة التػػي قػػدميا البػػاحثكف لمفيػػـك الدافعيػػة كيػػرل الباحػػث مػػف 
 لمدافعية لإلنجاز عمى أنيا تعني ما يأتي:

كالسعي نحك التفكؽ لتحقيؽ أىداؼ معينة، كالمثابرة لمتغمب عمػى العقبػات  ،"استعداد الفرد لتحمؿ المسئكلية
 التي قد تكاجيو، كالشعكر بأىمية الزمف، كالتخطيط لممستقبؿ". كالمشكالت

حسػب تكجيػاتيـ الفكػرة األسػاس فػي دافػع اإلنجػاز، كىػي الرغبػة فػي لػـ يغفمػكا البػاحثيف كيؤكد الباحػث بػأف 
عػػػف قػػػكة داخميػػػة أك مػػػرتبط بعكامػػػؿ خارجيػػػة، كلقػػػد بينػػػت  االمتيػػػاز كالتفػػػكؽ، سػػػكاء كػػػاف ىػػػذا التفػػػكؽ نابعػػػان 

 ف الدافع لإلنجاز إنما يرتبط بدكافع داخمية كدكافع خارجية. الدراسات أ
 الدافعية:بعض المفاىيم المرتبطة بمفيوم 

 ذهف ىا البد مف أف نميز بيذالباعث( ل ،خرم مثؿ )الحاجة، الحافزأدافعية بمفاىيـ يرتبط مفيـك ال
 -التالي: النحك  عمىالمفاىيـ 

 الحاجة: مفيوم-1
 ؽ الالتػػكتر كالقمػػالعػػكز كاالفتقػػار تقتػػرف بنػػكع مػػف  مػػف الػػنقص أك "حالػػواالصػػؿ فػػي الحاجػػة أنيػػا   

 خارجيػػػان  أك داخميػػػان  ،لػػػنقص ماديػػػا أك منكيػػػاسػػػكاء كػػػاف ا ،زكؿ متػػػي قضػػػيت الحاجػػػة كزكاؿ الػػػنقصيمبثػػػاف يػػػ
كاالفتقػػار كاخػػتالؿ التػػكازف  ،اف الحاجػػة تعتبػػر مػػف الػػنقص كالعػػكزلػػؾ فػػذ عمػػىكبنػػاء  (4:1999جمجػػكـ، )

 (61:2001الحمك، مف التكتر كالضيؽ كال تمبث باف تزكؿ الحاجة متي قضيت ) بنكع تقترف
 الحافز: مفيوم- 2

( أف الحػػػػافز يشػػػير الػػػي "العمميػػػػات الداخميػػػة الدافعػػػة التػػػػي تصػػػحب بعػػػػض 1988 )،حسػػػيف يػػػرم
معػػيف كتػػؤدم بالتػػالي الػػي اصػػدار السػػمكؾ .كيػػرادؼ الػػبعض بػػيف مفيػػـك الػػدافع  بمنبػػوالمعالجػػات الخاصػػة 

يكـ الحافز عمي اساس اف كؿ منيما يعبر عف حالػة التػكتر العامػة نتيجػة لشػعكر الكػائف الحػي بحاجػة كمف
حػػػافز اقػػػؿ معينػػة ،كفػػػي مقابػػػؿ دلػػػؾ فػػػاف ىنػػػاؾ مػػػف يميػػػز بػػػيف ىػػػديف المفيػػػكميف عمػػػي اسػػػاس اف مفيػػػـك ال

جتماعيػة فػي حيػث يسػتخدـ مفيػـك الػدافع لمتعبيػر عػف الحاجػات البيكلكجيػة كاال ،عمكمية مػف مفيػكـ الػدافع
 عػػػػاـ فػػػػاف الحػػػػافز كالػػػػدافع  كبكجػػػػوفقػػػػط . البيكلكجيػػػػةحػػػػيف يقتصػػػػر مفيػػػػـك الحػػػػافز لمتعبيػػػػر عػػػػف الحاجػػػػات 

 يشػػيراف الػػي الحاجػػة بػػع اف ترجمػػت فػػي شػػكؿ حالػػة سػػيككلكجية تػػدفع الفػػرد الػػي السػػمكؾ فػػي اتجػػاه اشػػباعيا
 (.27:2000)خميفة ،
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 :مفيوم الباعث – 3
زلؾ اف ينشػا الػدافع الػدم  عمىكيترتب  ،ء كمعيفشيمف  حرمانوحي نتيجة اف الحاجة تنشا لدم الكائف ال

 .(14:2012شحادة، كيكجو سمككو مف اجؿ الكصكؿ الي الباعث ) ،ة الكائف الحييعب، طاق
  الدافعية لإلنجاز. أىمية-ب 

صػػػبحت فػػػي عصػػػرنا مػػػف أبحيػػػث  ،بعػػػد يػػػـك بشػػػكؿ متسػػػارع يكمػػػان  لإلنجػػػازىميػػػة الدافعيػػػة أتزايػػػد 
لعممػاء المبذكلػة إلػى امػؾ الجيػكد ت فػيكيعػكد الفضػؿ  ،البالغة في مجاؿ عمـ الػنفس األىميةيع ذات المكاض
فػػي بدايػػة األمػػر بػػالغرائز كتػػاله بعػػد  Morayفقػػد سػػماىا  ف منػػذ زمػػف طكيػػؿ كالػػي غايػػة يكمنػػا ىػػذا،يكالبػػاحث
مػػا ظيػػر بشػػكؿ الػػذم أعطػػي لمدافعيػػة كزنػػا كبيػػرا خاصػػة فػػي نظريتػػي الجػػنس كالعػػدكاف ك ’FREND‘ذلػػؾ 

 .’Moray‘كيعتبر مكضكع الدافعية ىك المكضكع األساسي في نظرية  ’Fromm ’دراساتأساسي في 
كلقػػػد أشػػػارت العديػػػد مػػػف البحػػػكث كالدراسػػػات الػػػي جكانػػػب مختمفػػػة ألىميػػػة الدافعيػػػة مثػػػؿ ارتباطيػػػا 

التػي يتخػذىا األفػراد  القػرارات عمػىالكاضػح  تأثيرىػااضػافة الػي  بالنجاح، كدكرىا الفعاؿ في تكجيو السػمكؾ،
االجتماعيػػػة،  ،االقتصػػػاديةفػػػي المكاقػػػؼ الحياتيػػػة المختمفػػػة ككػػػذلؾ ارتبػػػاط الدافعيػػػة بمجمكعػػػة مػػػف األمػػػكر 

 األخالقية كالعديد مف المتغيرات النفسية.
المتزايػد ليػػذا المفيػػـك  االىتمػػاـكمػف الناحيػػة االجتماعيػة تظيػػر األىميػػة الكبيػرة لمدافعيػػة مػف خػػالؿ 

نحػػكم التعمػػيـ،  دافعيػػة أبنػػائيـ أسػػباب انخفػػاضمػػا يتسػػاءلكف عػػف  فتجػػد األكليػػاء كثيػػران  لنػػاس،اعنػػد عامػػة 
 الخ. ... أرباب العمؿ عف انخفاض دافعية األفراد ألنكاع معينة مف الميف كاألعماؿ كيتساءؿ

 تسػػػػػاعده كثيػػػػػرا عمػػػػػي ضػػػػػبطيا كتجػػػػػدر االشػػػػػارة الػػػػػي أف معرفػػػػػة الفػػػػػرد لالتجػػػػػاه الحقيقػػػػػي لدكافعػػػػػو 
تمكنػو مػف اقامػة عالقػات جيػدة  حكلػوخريف ممف ىػـ كالتحكـ فييا كما أف معرفة الفرد لدكافع ا  ،ياكتكجيي
 (.56: 2000 ،كآخركفلكبسي، ا)معيـ 

كذلػؾ مػف خػالؿ سػعي  ،تبػر أحػد األىػداؼ التربكيػة الميمػةأما مف الناحية التربكية فاف الدافعيػة تع
ىػذا  ،ؽ األىداؼ النيائيػة لتمػؾ العمميػةكتكجيييا بما يحق ،مميفالستشارة الدافعية لدم المتعالعممية التربكية 

 ، عاطفيػػػػة،سػػػػكاء معرفيػػػػة ،تمفػػػػة لػػػػدم المتعممػػػػيفتكليػػػػد اىتمامػػػات مخ عمػػػػىالػػػػي عمػػػػؿ المدرسػػػػة  باإلضػػػافة
خػػارج المدرسػػة كتكػػكف سػػندا ليػػـ فػػي حيػػاتيـ المسػػتقبمية  حتػػىيسػػتفيد منيػػا المتعممػػكف  أك فنيػػة... رياضػػية،
 (.2001: امية)سعدم س بشكؿ عاـ

 العوامل المؤثرة في الدافعية لالنجاز:
يتكقػع أف األشػػخاص الػػذيف لػػدييـ دافعيػػة االنجػػاز عاليػػة يكػػكف ادراكيػػـ لوشػػياء التػػي يؤدكنيػػا أك التػػي 

كذلؾ راجػع  ،الذيف لدييـ دافع لالنجاز منخفض مقارنة باألشخاص كاضحة، كذلؾيطمحكف الكصكؿ الييا 
 تدخؿ عدة عكامؿ كىي:
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يذىب" ماكميالند" الي القكؿ بأف عممية قياس الدافعية لالنجاز تقكـ عمي أساس طريقػة  دي البيئي:التح (1
االنجػػاز، كييػػب ايضػػا الػػي اف النػػاس يظيػػركف خاصػػية الدافعيػػة  عمػػىتحػػدم األفػػراد كاستشػػارتيـ لحػػثيـ 

يا لمتعصػػب العاليػػة كالنشػػطة الػػي االنجػػاز عنػػدما يعػػاممكف بطريقػػة غيػػر عاديػػة أك عنػػدما يككننػػا ضػػحا
كضػػػع الػػػدكني الػػػذم فػػػرض يعرضػػػكا ال حتػػػى لإلنجػػػازاالجتمػػػاعي، حيػػػث أنيػػػـ فػػػي تمػػػؾ الحالػػػة يمجػػػأكف 

  .ماكميالند"" ، كتعتمد االستجابة لمثؿ ىذا التحدم كما يرمعمييـ
افعيػػة عاليػػة تكػػكف االسػػتجابة عمػػي المسػػتكم األكلػػي لدافعيػػة االنجػػاز عنػػد الجماعػػة، فػػاذا كانػػت الد

كانت الدافعية منخفضة فتميؿ اسػتجابة الجماعػة الػي أف تكػكف نكعػا مػف االنسػحاب كالتراجػع أما اذا  ،قكية
 ،ظمت دافعية االنجاز في مستكم عاؿكتبعا ليذا الفرض فاف درجة التحدم تحدد قكة االستجابة، كذلؾ اذا 

لبيئػي كبيػرا جػدا أك فاذا  كاف التحدم مف البيئػة معتدلػة تكػكف االسػتجابة قكيػة جػدا بينمػا اذا كػاف التحػدم ا
صػػغيرا جػػدا فػػاف االسػػتجابة تكػػكف أقػػؿ بعػػض الشػػيء، كذلػػؾ عمػػي نحػػك مػػا ذىػػب اليػػة المػػؤرخ االنجميػػزم 

يػػػة االنجػػػاز التػػػي "ارنكلػػػد تػػػكينبي كبيػػػذا تعػػػد درجػػػة التحػػػدم البيئػػػي عػػػامال أساسػػػيا لمتػػػأثير فػػػي درجػػػة دافع
اذ تستجيب بعػض  ألكلية لدافعية االنجاز،غير أف فاعميتيا تتأثر كثير مف المستكيات ا ،يستشيرىا التحدم

الجماعػػات فػػي بمػػد مػػا أكثػػر قػػكة كالػػبعض األخػػر اقػػؿ قػػكة لػػنفس التحػػدم ،فػػالفرؽ فػػي االسػػتجابة ىػػذا سػػبب 
 (  181-2008180-)محمد فتحي الزلينتي،  "لي لدافعية االنجاز عند كؿ جماعةالمستكم األك 

 القيم الدينية لموالدين: (2
اىػػـ نشػػئة الطفػػؿ داخػػؿ األسػػرة تتػػأثر الػػي حػػد كبيػػر بقػػيـ الكالػػديف التػػي تمثميػػا أر مػػف المعػػركؼ أف أسػػاليب ت

سػػػتكم دافعيػػػة االنجػػػاز عنػػػد م عمػػػىأم قػػػيـ الكالػػػديف "تمػػػارس تػػػأثيرا غيػػػر مباشػػػر " كبالتػػػالي فإنيػػػاالدينيػػػة، 
 (.181- 2008180-.")محمد فتحي فرح الزلينتي، األبناء

 سرة:األ (3
 أحػدتكػكف األشػكاؿ األسػرية التػي يكػكف فييػا  المختمفة، فقدلثقافات تتخذ األسرة أشكاال متباينة في ا

 أكثر األشكاؿ األسرية تأثيرا في االنجاز. أحدىماالكالديف غائبا عف األسرة كيعيش االبف مع 
كقد تأكد ىذا التفسير في الدراسات العديدة التي أجراىػا "ماكميالنػد" فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة 

تعرضػت  إذا مػا لإلنجػازمنخفضػة  دافعيػةف بمداف العالـ، حيث أف األبناء يككنكف دائما ذكم كفي العديد م
، غيػر أنػو بػاختالؼ جػاءت نتػائج أحػدىماالكالػديف أك غيػاب  أحػدأسرىـ الي التفكؾ بسبب الطالؽ أك كفاة 

يػػة يتسػػمكف أكضػػحت دراسػػاتو عػػف المجتمػػع التركػػي اذ أبػػاء األسػػرة الترك عكسػػية، حيػػثدراسػػات ماكميالنػػد 
 .بالتسمط كالجمكد في تنشئة أبناءىـ
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 عمػىمعتمػد  جعمػوف كالده المتسػمط يتسػبب فػي حيث ال تنمك لدم الطفؿ دافعية عالية لالنجاز، أل
لالنجػاز مػػاداـ الفصػؿ بينيمػػا ال يػػنـ  دافعيتػػولمغايػػة، كينمػي أبعػػاد الطفػؿ فػػي تركيػة عػػف تػػأثير كالديػة  نفسػو

 كثيرا بأمو.يتمسؾ  تجعمومبكرا جدا لدرجة 
بحيث يمكف  لالنجاز، دافعيتوكقد يمعب ترتيب الطفؿ في األسرة دكرا ىاما أيضا في تحديد مستكم 

يمكػف لمكالػديف أف يييئػاه كيكجيػاه لمسػتكيات  لإلنجػاز ألنػواألكبر في األسرة دافعيػة عاليػة  إف لمطفؿالقكؿ 
نانػػا كعطفػػا مػػع طفػػؿ كاحػػد عنػػو مػػع أطفػػاؿ أف يكليػػاه اىتمامػػا كرعايػػة أكثػػر. كاف يكػػكف أكثػػر ح عاليػػة، كمػػا

  (.181- 2008180-)محمد فتحي فرح الزلينتي،  عديديف
 :أساليب تنشئة الطفل (4

ساليب يتبعيا الكالداف في تنشئة الطفػؿ أف األ عمى لإلنجازظـ الباحثيف في مجاؿ الدافعية عيتفؽ م
 االنجػاز إحػدل، كبذلؾ تعػد دافعيػة لديةعية لالنجاز كتحديد مستكاىا ىي العامؿ الياـ في ظيكر سمة الداف

 .شخصيةالسمات المكتسبة في ال
ـ" 1953دافعيػػة االنجػػاز لػػدم األبنػػاء كيكضػػح "ماكميالنػػد" عمػػىثػػر أسػػاليب التنشػػئة األسػػرية أكعػػاد 

المضػػمكف الػػػذم تكصػػػؿ اليػػػة بقكلػػػو: أف البيانػػػات التػػػي حصػػمنا عمييػػػا تػػػؤدم بقػػػكة الفػػػرض الػػػذم مػػػؤداه اف 
، اء االسػتقالؿ عنػػد الطفػػؿارتقػػ عمػى، حيػث يكػػكف ىنػاؾ تركيػػز الثقافػات كاألسػػرتنمػك فػػي  الدافعيػة لالنجػػاز

 عمػػػىالمنجػػػزة المنخفضػػػة باألسػػػاليب التػػػي تعػػػكد الطفػػػؿ االعتمػػػاد  تػػػرتبط الدافعيػػػةالنقػػػيض مػػػف ذلػػػؾ  كعمػػػى
 كالدية".

عمػػػي االسػػػتقالؿ، كاالعتمػػػاد كقػػػد بينػػػت الكثيػػػر مػػػف الدراسػػػات أف التػػػدريب المبكػػػر لوطفػػػاؿ عمػػػي 
، كذلػػػؾ اذا كػػػاف ىػػػذا لإلنجػػػاز لػػدييـكػػػؿ ذلػػػؾ يكلػػد الدافعيػػػة العاليػػػة  ،كاجػػػادة ميػػػارات معينػػة لػػػدييـ ،الػػنفس

السػتقالؿ حتػي ال يكػكف التدريب ال يكحي بنبذ الكالديف لمطفؿ بحيػث أف الكالػديف  قػد يجبػراف الطفػؿ عمػي ا
ة كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي كثيػػر مػػف اسػػر فػػي الحيػػا كمػػا قػػد يجبرانػػو عمػػي االسػػتقالؿ المبكػػر جػػدان  ،عبئػػا عمػػييـ

 جػػان ذ، كال يعتبػػر الطرفػػاف نمك االنجػػاز كاالسػػتقالؿ متػػأخرا تمامػػان الطبقػػات االجتماعيػػة المتكسػػطة التػػي تتكقػػع 
 (.181- 180: 2008 )محمد فتحي فرح الزلينتي، "اليان إلنتاج دافعية انجاز عاليةمث

 دافعية االنجاز: أبعاد-ثانيًا: 
 -كىي: نجاز بثالث طرؽ، ر دافعية االتـ تفسي

 .جاز تستثار بالفشؿ كتشبع بالنجاحكىك اف دافعية االن :االتجاه التقميدي .1
 ،الطمػكح كالقػدرة كالمثػابرة جديػدة، مثػؿتفسر دافعية االنجػاز فػي ضػكء متغيػرات  و: كفياالتجاه التفسيري .2

 .جانب عاممي القيمة كالتكقع إلى
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نتيجػة لتفاعػػؿ عػػدد  االبعػػاد، كىػػيانيػػا متعػددة  عمػىاالنجػػاز يػػتـ تكضػيح دافعيػػة  وكفيػ الحــديث:االتجــاه  .3
 (25:2002 أبعاد مع بعضو البعض )شعباف،

كقػػد اسػػتند الباحػػث عمػػي االتجػػاه الحػػديث فػػي اف الدافعيػػة لإلنجػػاز لػػو أبعػػاد عػػدة، حيػػث أنػػو يعتمػػد 
سػمكب المتبػع عػف اال صػدقة، كثباتػو، كثبػكت كسيكلة تطبيقواالسمكب المكضكعي الذم يتسـ باليسر  عمى

 .ية التي تفتقر الي الصدؽ كالثباتلمنظريات التقميد
 أنواع دافعية االنجاز:

ساس مقارنة   الفرد أساسين من دافعية االنجاز عمي أبين نوعين  (36:2003) عبد اهلليميز 
 :باآلخرين وىماو أ بنفسو

مة في المكقؼ كما يمكػف كىي التي تتضمف تطبيؽ المعاير الشخصية الداخ :دافعية االنجاز الذاتية .1
 .اف تتضمف معيار مطمؽ لإلنجاز

المقارنػػة  عمػػىكىػػي التػػي تتضػػمف تطبيػػؽ معػػايير التفػػكؽ التػػي تعتمػػد  :دافعيــة االنجــاز االجتماعيــة .2
 االجتماعية في المكقؼ.

السػائد فػي  اسميث اف كال النكعيف يؤثر فػي نفػس المكقػؼ كلكػف قكتيػا تختمػؼ كفقػا ال ييمػ كيذكر
كانت دافعية االنجاز الذاتية ىي السيطرة في المكقؼ فغالبا ما تتبع بالدافعية االجتماعية، اما ا ذالمكقؼ فا

 .كانت دافعية االنجاز االجتماعية ىي المسيطرة في المكقؼ فاف كال منيما يمكف أف يككف فعال
 ثالثًا: نظريات الدوافع: 

ر النظرية التي انطمؽ منيا كؿ ميتـ تعددت النظريات المتناكلة لدافعية االنجاز كزلؾ بحسب االط
بيذا المكضكع، كتيتـ تمؾ النظريات بالكشؼ عف اسػباب كنشػأة الدافعيػة، كعػف العكامػؿ المػؤثرة فػي تكجيػو 
السمكؾ الدافعي كالمدفكع تجاه أىداؼ معينة، كتعديمو أك تثبيتو أك تحكيره كمف أىػـ النظريػات التػي تناكلػت 

 -يمي: الدافعية يذكر ما 
 ة سمم الحاجات: نظري  -1

كػدافع محػرؾ لمسػمكؾ كقسػـ العمػـ  الفػرد، كتعمػؿتفترض ىده النظريػة أف ىنػاؾ حاجػات يشػعر بيػا 
شػػػكؿ ىػػػـر قاعدتػػػو العريضػػػة  عمػػػىخمسػػػة مسػػػتكيات كضػػػعت  إلػػػىالحاجػػػات اإلنسػػػانية  "ك"ابراىػػػاـ مػػػا سػػػم

 الحاجات الفسيولوجية:
 د كنكعػػو، كمػػف أمثاليػػا الػػي الحاجػػة الػػي الفػػر  عمػػىكىػػي حاجػػات أساسػػية تحػػافظ  :الحاجػػات الفسػػيكلكجية

.  الطعاـ، الشراب، كالراحة، النـك
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  الحاجػػة الػػي االمػػف كاالسػػتقرار: كيتمثػػؿ دلػػؾ فػػي تػػأميف الفػػرد كحمايتػػو مػػف خػػالؿ تػػاميف العمػػؿ، كأنظمػػة
 المعاشات، كالرعاية الصحية كاالجتماعية.

 ة، كانشاء عالقات تتسـ باالعتزازجماعبيف  هلؾ في رغبة الفرد في كجكدذكيتمثؿ  :الحاجات االجتماعية 
  االحتػػراـ كالتقػػػدير: يحتػػاج الفػػػرد الػػي الشػػػعكر بػػاحتراـ االخػػػريف، ثػػـ الحسػػػاس بالثقػػة، كيزيػػػد فػػي االحتػػػراـ

 .ركالتقدير، الحكافز المعنكية كالترقيات كالقاب كخطابات الشكر كالتقدي
اإلنجازات كمياراتو كتحقيؽ قدر ممكف مف  أما تحقيؽ أك تككيد الذات: فيي تتمثؿ في تقيـ الفرد لقدراتو

 :(63- 65: 2006)السامرائي،  لمحاجات ك( يكضح ىـر ما سم2التي تسعده، كالشكؿ التالي )

 (2شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

أكثر مف غيره مف الباحثيف عف الحاجة إلى األمف النفسي ككضع اختباران لقياس  ككقد تحدث ماسم
جاء ىذا االختبار حصيمة لمبحث العيادم كالنظرم حكؿ المفيكـ النفسي  األمف كعدـ األمف النفسي، كقد

عرضان كجانبان لومف النفسي كأف العناصر الثالث األكلى مف ىذه  14أف ىناؾ  كلومف، كيعتقد ما سم
الجكانب ليا جانب إيجابي كىي الشعكر بالحب كاالنتماء كاألمف، ثـ الجانب السمبي كىك الشعكر بالذنب 

لة كالتيديد كتمثؿ العناصر الثالث األكلى )الحب، االنتماء، األمف( حاجات أساسية كبعد إشباعيا كالعز 
 .مطميان أساسيان ألمف الفرد النفسي
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 نظرية التوقع )فكتور فروم(:  -2
مف بيف أكثر النظريات قبكالن في الكقت الحاضر في تفسير الدافع ىي نظرية فكتػكر فػركـ كبػالرغـ 

 لمكجية إلييا، فإف أغمب مؤشرات البحكث تعزز ىذه النظرية.مف االنتقادات ا
تفترض نظرية التكقع أف القكة كالميؿ لمفعؿ، تعتمد بطريقة معينة عمػى قػكة التكقػع أف الفعػؿ سػكؼ  

يتبعػػو نتيجػػة معينػػة، كجاذبيػػة تمػػؾ النتيجػػة لمفػػرد، كبأسػػمكب أدؽ عمميػػان، فػػإف نظريػػة التكقػػع تقػػكؿ إف الفػػرد 
لبذؿ الجيد، بمستكل عػاؿم حينمػا يعتقػد أف ذلػؾ الجيػد سػكؼ يػؤدم إلػى تقيػيـ جيػد لػوداء، سيككف مدفكعان 

أم أف التقيػيـ سػػكؼ يػؤدم إلػػى مكافػأة منظميػػو، كأف تمػؾ المكافػػآت تػؤدم إلػػى تحقيػؽ األىػػداؼ الشخصػػية 
قػػة بػػيف لمعامػػؿ، كبػػذلؾ فػػإف النظريػػة ترتكػػز عمػػى ثػػالث عالقػػات كىػػي: )العالقػػة بػػيف الجيػػد كاألداء، العال

 األداء كالمكافأة، العالقة بيف المكافأة كاألىداؼ الشخصية(. 
 (:جىير زبر العاممين )فردريك  نظرية- 3

ج نظريػػة المتغيػػػريف بنػػػاء عمػػى األبحػػػاث التػػي أجراىػػػا عمػػى مجمكعػػػة مػػػف ىيػػر زبػػػر طػػكر فريػػػدريؾ 
ر، عمييػا إلػى حػد كبيػك، كبنيػت مػا سػمالمديريف الميندسيف كالمحاسػبيف، كىػي مشػابية بشػكؿ كبيػر لنظريػة 

بينػػت ىػػذه النظريػػة أف العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي بيئػػة العمػػؿ، كالتػػي تػػؤدم إلػػى القناعػػة كالرضػػا بالعمػػؿ ليسػػت ك 
كقسػػـ ىيرزبػػرغ العكامػػؿ فػػي بيئػػة العمػػؿ إلػػى ، بالضػػركرة نفػػس العكامػػؿ التػػي تػػؤدم إلػػى عػػدـ الرضػػا بالعمػػؿ

كىػي التػي تخمػؽ إحساسػا بعػدـ الرضػا، كلكػف ال ، ة(عكامػؿ صػيانة، أك رقابػة، أك العكامػؿ الكاقعيػ: )قسميف
يمكنيػػا أف تخمػػؽ إحساسػػا بالرضػػا، كبالتػػالي فيػػي ليسػػت عكامػػؿ دافعػػة، إذ إنيػػا تقتصػػر عمػػى تػػكفير عمػػاؿ 
الكقاية لمعاِمم يف، ككما أف عدـ تكفر ىذه العكامؿ يؤدم إلى حاالت عدـ الرضا، فإف كجكدىا ال يؤدم إلى 

نمػػا يمنػػع حػػ يمكػػف أف تػػؤدم ىػػذه ، ك عكامػػؿ حػػافزة ، أك العكامػػؿ الدافعيػػة، االت عػػدـ الرضػػاحفػػز األفػػراد، كا 
العكامؿ إلى مستكل عاؿ مف الرضا ، كعادة ما تككف مف داخػؿ العمػؿ نفسػو، كىػي عكامػؿ قريبػة جػدا مػف 

كىناؾ عكامؿ كشػركط مرتبطػة بالعمػؿ إذا كجػدت، فإنيػا تعمػؿ عمػى بنػاء درجػة ، الحاجة إلى تحقيؽ الذات
أطمػػؽ  مػػف الرضػا كالحفػػز عنػد األفػػراد، كعػػدـ تكفرىػا ال يػػؤدم إلػى حالػػة عاليػػة مػف عػػدـ الرضػا، كقػػدعاليػة 
، االعتػػراؼ نتيجػػػة اإلنجػػازات فػػػي العمػػػؿ، اإلنجػػػاز فػػي العمػػػؿ: )ج العكامػػػؿ الحػػافزة، كمنيػػػاىيػػػر زبػػر عمييػػا 

ة إلػػى تنميػػة قػػدرات التقػػدـ كالترقػػي فػػي العمػػؿ باإلضػػاف ،المسػػئكلية إلنجػػاز العمػػؿ، طبيعػػة العمػػؿ كمحتػػكاه
ج إلػػى أف الرضػػا الػػكظيفي عكػػس انعػػداـ الرضػػا، كمػػا يؤكػػد فػػي ىيػػر زبػػر كبػػذلؾ يخمػػص .  العمػػؿ عنػػد الفػػرد

نظريتػػو أف الظػػركؼ البيئيػػة األفضػػؿ لمعمػػؿ يمكػػف أف تػػؤثر فػػي درجػػة اسػػتياء المكظػػؼ، كلػػيس فػػي رضػػاه، 
الكػػػافي كظػػػركؼ العمػػػؿ الحسػػػنة،  المرتػػػب مثػػػؿ:كبمعنػػػى آخػػػر إف العكامػػػؿ الصػػػحية المتعمقػػػة ببيئػػػة العمػػػؿ 

، كلكنيـ يقػدمكف مكظفػا غيػر كالمشرفيف المحترميف كزمالء العمؿ الجديريف بالحب لف يقدمكا مكظفا راضيان 
 (.2013)المطارنة،  مستاء فحسب
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 :الحاجات )ماكيالند( نظرية-4
ركؽ الفرديػػة الدافعيػة بشػكؿ مػنظـ منػذ الخمسػينات، كقػػد ركػز فػي أبحاثػو حػكؿ الفػ درس ماكميالنػد 

في قكة الدكافع كتأثر بنظرية فركيد في ىذا المجاؿ، كقػد ميػز بػيف الػدكافع الالشػعكرية كبػيف القػيـ الشػعكرية 
عمى أساس أنيما محدداف مختمفاف لمسمكؾ، كتتمخص الدكافع لديو مف حيث كيفيػة تأثيرىػا فػي السػمكؾ فػي 

فقػد الحػظ ماكميالنػد أثنػاء دراسػاتو  (،إلػى االنتمػاء الػدافع –الدافع إلى التسػمط –الدافع لإلنجاز)أنماط ىي: 
أف بعض األشخاص يؤدكف مسػالؾ تكضػح مػدل حػاجتيـ الشػديدة لإلنجػاز كالتفػكؽ كالكصػكؿ إلػى مسػتكل 

كتكصؿ مف خالؿ ، متميز في حيف يتصرؼ البعض ا خر تبعنا لمخكؼ مف الفشؿ كليس رغبة في النجاح
)تفيـ المكضكع( لقياس السمكؾ اإلنجازم، إلى أف األشػخاص ذكم  TATتجاربو التي استخدـ فييا اختبار 

 . اإلنجاز المرتفع يركزكف في قصصيـ عمى محكر اإلنجاز
، حيث يقػرر أف اسػتعداد الفػرد لإلنجػاز يظػؿ كامننػا إلى الدافعية الداخمية كالخارجيةكينكه ماكميالند 

سػػمكؾ اإلنجػػاز يعكػػس مشػػاعر األمػػؿ فػػي داخػػؿ الفػػرد إلػػى أف يسػػتثار بمػػؤثرات فػػي مكقػػؼ اإلنجػػاز، كأف 
 . (93: 1996)عز الديف عطية،  النجاح أك الخكؼ مف الفشؿ
إلنساف عمى السمكؾ البشػرم ( أف ماكميالند لـ يكتؼ بدراسة أثر دكافع ا1974كلقد رأل الحناكم )

ـ االقتصػادم فػي تقػد، بؿ تعداه إلى دراسة أثر ىذا الدافع عمػى المجتمعػات اإلنسػانية كعمػى درجػة الالفردم
، فقػػد كجػػد عالقػػة قكيػػة بػػيف مسػػتكل اإلنجػػاز كبػػيف درجػػة النمػػك االقتصػػادم فػػي دراسػػاتو ىػػذه المجتمعػػات

 .(189: 1996)مجدم محمد،  الخاصة بالمجتمعات
ذا كػػػاف ماكميالنػػػد قػػػد تكصػػػؿ إلػػػى ىػػػذه المبػػػادئ اليامػػػة الخاصػػػة بػػػدكافع اإلنجػػػاز، فقػػػد عاصػػػره  كا 

 اإلنجاز بشكؿ كاضح.أتكنسكف الذم أثر عمى نظرية 
 . نظرية التعمم التحميمية النفسية )دوالرد وميمر(:5

حػػاكال دكالرد كميمػػػر ترجمػػة بعػػػض مفػػػاىيـ نظريػػة التحميػػػؿ النفسػػي التػػػي قػػػدميا فركيػػد إلػػػى مفػػػاىيـ 
السمكؾ كالتعمـ، حيث يقترحاف أف عممية التعمـ تنقسـ إلى أربعة أجزاء رئيسية كىي: )الحافز باعتباره مثيػر 

( كمػػف المالحػػظ أنيمػػا 1991فع الشػػخص التخػػاذ إجػػراء معػػيف، كالمؤشػػر كاالسػػتجابة كالتعزيػػز )إنجمػػر، يػػد
 ما.يقدماف الحافز باعتباره منبو يعمؿ عمى استثارة طاقة كنشاط الفرد )أم الدافعية( لمقياـ بعمؿ 

 :. النظرية االرتباطية السموكية6
 يطمؽ ما أك السمككي، المنحى ذات التعمـ اتنظري ضكء في الدافعية بتفسير النظرية ىذه تعنى

 الذيف العمماء أكائؿ مف تكرندايؾ كاف كقد S – R theories االستجابة المثير، بنظريات عادة عمييا
  بقانكف التعمـ ىذا كفسر لمتعمـ كأساس كالخطأ المحاكلة بمبدأ كقاؿ تجريبيان، التعمـ مسألة تناكلكا
 في كتقكيتيا، االستجابة ىذه تعمـ إلى ما استجابة يتمك الذم اإلشباع يؤدم حيث ،Law of effectاألثر
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 يشير القانكف، ليذا كطبقان . يتمكىا التي االستجابة إضعاؼ إلى اإلشباع عدـ أك االنزعاج يؤدم حيف
 كضع في معينة استجابات تعمـ كراء الكافية الدكافع إلى االنزعاج أك األلـ كتجنب اإلشباع عف البحث
 حاالت كتجنب اإلشباع حاالت تحقيؽ في لرغبة طبقان  يستجيب أك يسمؾ المتعمـ أف معيف، أم مثيرم
 .األلـ

 يستخدـ حيث كرندايؾ،ث فعؿ مما دقة أكثر نحك عمى كيحدده األثر، بقانكف ,Hull(1952)كيأخذ 
 فزالحػا كمصػطمح اإلشػباع، حالػة عمػى لمداللة Need Reduction الحاجة اختزاؿ أك تخفيض مصطمح
Drive السػمكؾ عالقػة ىػؿ حػدد كقػد . الحاجة كالسػمكؾ بيف الكاقعة المتدخمة المتغيرات بعض عمى لمداللة 
 لحػػػافز تحديػػػد فػػػي مػػػؤثران  دكران  يمعػػػب مسػػػتقالن، متغيػػػران  النمػػػكذج ليػػػذا طبقػػػان  الحاجػػػة كالحػػػافز، تعتبػػػر بالحاجػػػة
 تؤدم معينة استجابات المتعمـ عف تصدرف السمكؾ، تحديد م مؤثران  دكران  بدكره ىذا كيمعب متدخؿ، كمتغير
 الحاجػػػات بػػػيف التفاعميػػػة العالقػػػات أف أم. الػػػتعمـ كينػػػتج السػػػمكؾ يعػػػزز الػػػذم األمػػػر الحاجػػػة، اختػػػزاؿ إلػػػى

 .تعمميا إلى كتؤدم معيف كضع في الصادرة االستجابات تحدد التي ىي كالحكافز،
 لتفسير كالحافز متدخمة متغيرات الفتراض ضركرة اإلجرائي، التعمـ نمكذج صاحب سكنر، يرل ال
 معنػػى عمػػى ذاتػػو فػػي ينطػػكم الػػذمـ المفيػػك  ذلػػؾ لمػػتعمـ، كأسػػاس التعزيػػز بمفيػػكـ يقبػػؿ بأنػػو عممػػان  السػػمكؾ،
 أف كيػرل ،Deprivation الحرمػاف مفيػكـ ذلػؾ عػف عكضػان  كيسػتخدـ (Klausmeier, 1975) الدافعيػة
 تخفػض التػي االسػتجابات تقكيػة إلػى التعزيػز ؤدميػ حيػث حرمانيػا، بكمية مرتبط( المتعمـ) العضكية نشاط
زالػة ثانيػة، حػدكثيا احتماليػة مػف يزيد ما استجابة يتمك الذم فالتعزيز الحرماف، كمية  مػف يزيػد مػؤلـ مثيػر كا 

 عكامػؿ أيػة مبرر الفتػراض أم ىناؾ ليس لذلؾ المثير، ىذا إزالة إلى أدت التي االستجابة حدكث احتمالية
 يػتـ كالتػي المتنكعػة، التعزيػز السػتراتيجيات المناسػب االسػتخداـ أف سػكنر ؾ، كيقتصػرلمسػمك  محددة داخمية
فيػػو  المرغػػكب السػػمكؾ كفيػػؿ بإنتػػاج اسػػتخداميا، كجػػداكؿ كاإليجابيػػة السػػمبية المعػػززات تحديػػد ضػػكئيا فػػي

 (.8: 2013)المطارنة، 
 رابعا: العوامل الرئيسية المسببة لدافعية اإلنجاز عند اتكنسون:

مت نظرية أتكنسكف في الدافعية لإلنجاز بعدد مف المالمػح التػي تميزىػا عػف نظريػة ماكميالنػد، اتس  
كمف أىـ ىذه المالمػح أف أتكنسػكف أكثػر تكجيػان معمميػان، كتركيػزان عمػى المعالجػة التجريبيػة لممتغيػرات، التػي 

نػد، كمػا تميػز أتكنسػكف بأنػو تختمؼ عف المتغيرات االجتماعيػة المركبػة لمكاقػؼ الحيػاة التػي تناكليػا ماكميال
 .(pertri&Govern, 2004) أسس نظريتو في ضكء كؿ مف نظرية الشخصية كعمـ النفس التجريبي

متبعان في ذلؾ تكجييات  القيمة، –ككضع أتكنسكف نظرية الدافعية لإلنجاز في إطار منحى التكقع 
  ، كالخكؼ مف الفشؿ. كؿ مف تكلماف كككرت ليفف كافترض دكر الصراع بيف الحاجة لإلنجاز
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كأشار إلى أف مخاطرة  المخاطرة.كما قاـ أتكنسكف بإلقاء الضكء عمى العكامؿ المحددة لإلنجاز القائـ عمى 
اإلنجػػػاز فػػػي عمػػػؿ مػػػا تحػػػددىا أربعػػػة عكامػػػؿ منيػػػا: عػػػامالف يتعمقػػػاف بخصػػػاؿ الفػػػرد، كعػػػامالف يرتبطػػػاف 

 كضح عمى النحك التالي:بخصائص الميمة أك العمؿ المراد إنجازه كذلؾ كما ىك م
 فيما يتعمق بخصال الفرد:  -1

ىناؾ عمى حد تعبير أتكنسكف نمطاف مػف األفػراد يعمػالف بطريقػة مختمفػة فػي مجػاؿ التكجيػو نحػك 
 اإلنجاز:

 األشخاص الذيف يتسمكف بارتفاع الحاجة لإلنجاز بدرجة أكبر مف الخكؼ مف الفشؿ.  النمط األول:
 يتسمكف بارتفاع الخكؼ مف الفشؿ بالمقارنة بالحاجة لإلنجاز. األشخاص الذيف  النمط الثاني:

  .كاستخدـ أتكنسكف في تقدير الحاجة لإلنجاز اختبار تفيـ المكضكع
أمػػا السػػمة الثانيػػة كىػػي الخػػكؼ مػػف الفشػػؿ فػػتـ قياسػػيا بكاسػػطة اسػػتخبار قمػػؽ االختبػػار الػػذم أعػػده مانػػدلر 

 االمتحاف.  مكقؼ االختبار أك كىك يقيس القمؽ في ،Mandler & Sarsonكسارسكف 
 .(1) الجدكؿالفشؿ كما في  القمؽ مف كمستكل الخكؼ أك كيتفاعؿ كؿ مف مستكل الحاجة لإلنجاز،

 ( 1جدول )

 النمطان األساسيان من األفراد في الدافعية لإلنجاز
 

 من الفشل مصتوى القلق لإلجناز مصتوى احلاجة النمـــط

 منخفض مرتفع .مف الدافع لتحاشي الفشؿ لإلنجاز كالنجاح أكبر الدافع-1

 مرتفع منخفض كالنجاح.لتحاشي الفشؿ أكبر مف الدافع لإلنجاز  الدافع-2

        
نمطػػػاف أساسػػػياف، نمػػػط األفػػػراد المػػػرتفعيف فػػػي الحاجػػػة لإلنجػػػاز، كنمػػػط  – كفػػػي ضػػػكء ذلػػػؾ ىنػػػاؾ

راد مػػف الػػنمط األكؿ يفتػػرض أف األفػػراد المنخفضػػيف فػػي مسػػتكل القمػػؽ أك الخػػكؼ مػػف الفشػػؿ، كىػػؤالء األفػػ
 كدافع منخفض لتحاشي الفشؿ. لمنجاح،لدييـ دافع إنجاز قكم 

أما النمط الثاني المقابؿ فيتمثؿ في األفراد الذيف يتسمكف بانخفاض الدافع لإلنجاز، كارتفاع الػدافع 
 لتحاشي الفشؿ. 

أفػػػراد الػػػنمط الثػػػاني  كفػػػي ضػػػكء ذلػػػؾ يتضػػػح أف أفػػػراد الػػػنمط األكؿ مكجيػػػكف بػػػدافع اإلنجػػػاز، أمػػػا
 فيسيطر عمييـ قمقيـ كمكجيكف بدافع تحاشي الفشؿ. 
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كقد ركز عمماء النفس في دراستيـ لمدافع لإلنجاز عمى ىذيف النمطيف المتقابميف أك المتنػاظريف، فػال يكجػد 
 فرد يتمتع بنفس القدر مف النمطيف. 

جػاز المكجػو نحػك النشػاط، كذلػؾ ألف فاألفراد المرتفعكف في الحاجة لإلنجػاز يتكقػع أف يظيػركا اإلن
قمقيـ مف الفشؿ محدكد لمغاية. أما فيما يتعمؽ باألفراد المنخفضيف في الحاجة لإلنجػاز فيتكقػع أف ال يكجػد 
النشػػػاط المنجػػػز لػػػدييـ أك يكجػػػد بدرجػػػة محػػػدكدة. كذلػػػؾ بسػػػبب افتقػػػادىـ لمحاجػػػة لإلنجػػػاز، كسػػػيطرة القمػػػؽ 

 كالخكؼ مف الفشؿ عمييـ.
 

 خصائص الميمة: ل بالنسبة-2
ىنػػاؾ أيضػػان مكقفػػاف أك متغيػػراف يتعمقػػاف بالميمػػة يجػػب  لمشخصػػية،باإلضػػافة إلػػى ىػػذيف العػػامميف 

 أخذىما في االعتبار كىما: 
 احتمالية النجاح كتشير إلى الصعكبة المدركة لمميمة، كىي أحد محددات المخاطرة.  العامل األول:
  تأثر األداء في ميمة ما بالباعث لمنجاح في ىذه الميمة. الباعث لمنجاح في الميمة ي العامل الثاني:

 كيقصد بالباعث لمنجاح االىتماـ الداخمي أك الذاتي ألم ميمة بالنسبة لمشخص.
فػػي ميمػػة مػػا فػػي عالقتػػو بصػػعكبة الميمػػة. كافتػػرض أنػػا ىػػذا  الباعػػث لمنجػػاحكقػػد تنػػاكؿ أتكنسػػكف 

كالعكػػس صػػحيح فػػي حالػػة سػػيكلة الميمػػة. فاألعمػػاؿ  الػػدافع يكػػكف مرتفعػػان عنػػدما تتزايػػد صػػعكبة الميمػػة.
الصػػعبة جػػدان يصػػاحبيا باعػػث مرتفػػع ألف الفػػرد يعتبػػر ذلػػؾ ميمػػان إلنجازىػػا بنجػػاح. أمػػا األعمػػاؿ أك الميػػاـ 
 السيمة فيي تضمف باعثان منخفضان أك محدكدان، ألف الرضا أك اإلشباع منخفض عند تحقيقيا أك إنجازىا. 

ىػػك دالػػة أك محصػػمة التفاعػػؿ بػػيف  –القيمػػة  –مثػػؿ بػػاقي منظػػرم التكقػػع  –فكالسػػمكؾ فػػي تصػػكر أتكنسػػك 
 الشخص كالبيئة.

كآثاره عمػى السػمكؾ. كىػذا مػا يميػزه عػف المنظػريف  إال أف أتكنسكف لديو تصكر محدد لمتنكع البيئي  
ة لمنجاح فبعض المياـ ليا احتمالية عالي الميمة.كتحدث أتكنسكف عف البيئة في ضكء صعكبة  السابقيف. 

في انجازه، كبعضيا ا خػر عكػس ذلػؾ تمامػان، كافتػرض أتكنسػكف أف قيمػة الباعػث لمنجػاح ىػي دالػة سػمبية 
 الحتمالية النجاح، فيناؾ متعة كبيرة بالنجاح في المياـ الصعبة عف المياـ السيمة.

تماليػػة النجػػاح، كمػػا افتػػرض أتكنسػػكف أف الباعػػث السػػمبي لمفشػػؿ )الخجػػؿ بعػػد الفشػػؿ( ىػػك دالػػة إيجابيػػة الح
 كأكضح أف الخجؿ أكبر في حالة الفشؿ عمى المياـ السيمة عف المياـ الصعبة.

أف السمكؾ ىك محصمة كؿ مف كفيما يتعمؽ بالمخاطرة المتكسطة افترض أتكنسكف مثؿ ماكميالند ب
 ، كباعث النجاح.ة النجاح عمى الميمة، كاحتماليالدافع
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قيقػػة تمخػص العالقػػة بػػيف العكامػؿ المحػػددة لمدافعيػػة معػادالت د (1957-1964) كقػدـ أتكنسػػكف،
 سكاء ما يتعمؽ منيا بالميؿ لتحقيؽ النجاح، أك الميؿ لتحاشي الفشؿ. كذلؾ عمى النحك ا تي: –لإلنجاز

 :الميؿ لتحقيؽ النجاح -
تحدد ىذا الميؿ بثالث عكامؿ عبػر عنيػا يكيشير إلى دافعية الدخكؿ أك البدء في مكقؼ اإلنجاز ك 

 :سكف بالمعادلة التاليةأتكن
 الباعث لمنجاح.  قيمة x احتمالية النجاح xالنجاح الميؿ إلى النجاح = الدافع إلى بمكغ 

  .باعتباره دالة الستعداد ثابت نسبيان ىك محصمة أك نتاج كيتضح مف ىذه المعادلة أف الميؿ إلى النجاح
 العوامل الثالثة التالية:

 العامل األول:
  .المكضكعلى بمكغ النجاح: كيتـ تقديره بكاسطة درجة الحاجة لإلنجاز عمى اختبار تفيـ الدافع إ       

 العامل الثاني:
 كتشير إلى اعتقاد الشخص كتكقعو بأنو سكؼ ينجح في أداء ميمة ما.  احتمالية النجاح       

 العامل الثالث: 
الثػػة مػػع بعضػػيا الػػبعض لتحػػدد كتتفاعػػؿ ىػػذه العكامػػؿ الث، قيمػػة الباعػػث لمنجػػاح فػػي أداء ميمػػة مػػا

 يتطمب إتباع ما يأتي: كأكضح أتكنسكف أف حساب ىذا الميؿ لتحقيؽ النجاح الميؿ لتحقيؽ النجاح
ألف  ،يجب أف نعرؼ بعض الشيء عف شخصػية الفػرد مػف خػالؿ معرفػة قػكة دافعيػة الفػرد لبمػكغ النجػاح -

 عبر العديد مف المكاقؼ.  ىذا الدافع ىك أحد خصاؿ الشخصية التي تتسـ بالثبات النسبي
أم اعتقػػاد الشػػخص فػػي  يجػػب أيضػػان تحديػػد االحتماليػػة الذاتيػػة لػػدل الشػػخص لمنجػػاح فػػي مكقػػؼ معػػيف -

 النجاح في أداء ميمة ما. 
حيػث تتغيػر احتماليػة النجػاح مػف مكقػؼ  خػر. فػي  ،عػف الػدافع لمنجػاح كتختمؼ احتمالية النجاح

 ف الثبات. حيف يتسـ الدافع لمنجاح بدرجة عالية م
فقػػد تبػيف أف نجػػاح الفػرد فػػي أداء ميمػة مػػا سػكؼ يترتػػب عميػو حالػػة  ،فيمػا يتعمػػؽ بقيمػة الباعػػث لمنجػاح -

 كجدانية ايجابية تؤدم إلى ارتفاع ىذا الباعث. كالعكس صحيح في حالة فشؿ الفرد في أداء ميمة ما. 
كاحتماليػػة النجػػاح.  لمنجػػاح،مػػف الضػػركرم معرفػػة محػػدديف فقػػط ىمػػا الػػدافع  كلتحديػػد الميػػؿ لمنجػػاح

  فيتـ تقديره مف خالؿ طرح احتمالية النجاح مف كاحد صحيح أما الباعث لمنجاح
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أف األفراد المػرتفعيف فػي الػدافع لبمػكغ النجػاح يشػعركف بػالفخر فػي  (1964) ،أكضح أتكنسكفكقد 
 حالة اإلنجاز نظران ألنيـ يستمتعكف بالفعؿ بتحقيؽ النجاح.

 الفشل: الميل إلى تحاشي 
أف األفػراد المػػكجييف بػدافع بمػكغ النجػاح لػدييـ دافعيػة مرتفعػة لإلنجػػاز  تبػيف كمػا أكضػحنا مػف قبػؿ

كتحقيػػؽ اليػػػدؼ فػػي حػػػيف أف األفػػراد المػػػكجييف بػػدافع الميػػػؿ إلػػى تحاشػػػي الفشػػؿ يػػػدخمكف المكقػػؼ كلػػػدييـ 
نجاح، كيػؤثر سػمبيان عمػى كالميؿ إلى تحاشي الفشؿ يكؼ قيمة الباعث لم ،مشاعر القمؽ كالخكؼ مف الفشؿ

الػػػدخكؿ فػػػي مكاقػػػؼ اإلنجػػػاز، كعمػػػى أداء الفػػػرد فػػػي ىػػػذه المكاقػػػؼ كالميػػػؿ إلػػػى تحاشػػػي الفشػػػؿ أيضػػػان ىػػػك 
 محصمة ثالثة عكامؿ حددىا أتكنسكف عمى النحك التالي:

قيمػة الباعػث لمفشػؿ، فالميػؿ إلػى  xاحتمالية الفشػؿ  xالميؿ إلى تحاشي الفشؿ= الدافع إلى تحاشي الفشؿ 
 يتحدد بالعكامؿ الثالثة التالية:   تحاشي الفشؿ

الػػػدافع إلػػػى تحاشػػػي الفشػػػؿ كيػػػتـ تقػػػديره بالدرجػػػة عمػػػى اسػػػتخبار قمػػػؽ االختبػػػار الػػػذم أعػػػده  العامـــل األول:
 . Sarson & Mandlerسارسكف كماندلر

 .احتمالية أك تكقع الفشؿ: كىي محددة في معظـ المكاقؼ التجريبية العامل الثاني:
 قيمة الباعث لمفشؿ: كيأخذ دائمان رقمان سمبيان، ألف الفشؿ قيمتو سمبية.  ثالث:العامل ال

سػػكؼ تكػػكف سػػمبية فػػي  كنظػػران ألف قيمػػة الباعػػث لمفشػػؿ دائمػػان سػػمبية، فػػإف قيمػػة الميػػؿ إلػػى تحاشػػي الفشػػؿ
  جميع الحاالت.

مػؿ ثالثػة. كيتضح مما سبؽ أف كالن مف الميؿ لمنجاح كالميػؿ إلػى تحاشػي الفشػؿ ىػك محصػمة عكا
فالميؿ إلى النجاح يحدده كؿ مف الدافع إلى النجاح، كاحتمالية أك تكقع النجاح، كقيمػة الباعػث لمنجػاح فػي 

أما الميؿ إلى تحاشي الفشؿ فيحدده كؿ مػف الػدافع لتجنػب الفشػؿ، كاحتماليػة الفشػؿ، كقيمػة  ،أداء ميمة ما
كالميػػػؿ إلػػػى تحاشػػػي الفشػػػؿ يمكننػػػا تقػػػدير كمػػػف خػػػالؿ تحديػػػد كػػػؿ مػػػف الميػػػؿ إلػػػى النجػػػاح  ،الباعػػػث لمفشػػػؿ

 الدافعية لإلنجاز عمى النحك التالي:
 تقدير ناتج أو محصمة الدافعية لإلنجاز:

كأشػػارت  ،كالػػدافع لتحاشػػي الفشػػؿ بشػػكؿ مسػػتقؿ النجػػاح،لقػػد تمػػت معاجمػػة أتكنسػػكف لكػػؿ مػػف الػػدافع لبمػػكغ 
األفػػراد يتسػػمكف بارتفػػاع الميػػؿ إلػػى الدراسػػات إلػػى أنيمػػا متغيػػراف مسػػتقالف مػػف خصػػاؿ الشخصػػية فػػبعض 

تكجػو الشػخص عمػى أييمػا أكبػر  كيعتمػد ،الفشػؿتحقيؽ النجاح كالبعض ا خر يتزايد لػدييـ الميػؿ لتحاشػي 
 مف الثاني. 

 كلحساب الدافعية لإلنجاز بكجو عاـ نحف في حاجة إلى تقدير كؿ مف: 
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 إلى بمكغ النجاح.  الميؿ-1
 إلى تحاشي الفشؿ. الميؿ-2

مقػػػدار الميػػػؿ إلػػػى  –ؿ النيػػػائي نحػػػك مكقػػػؼ اإلنجػػػاز يسػػػاكم مقػػػدار الميػػػؿ إلػػػى بمػػػكغ النجػػػاحكالميػػػ
 تحاشي الفشؿ. 

سػمبية فػإف الميػؿ النيػائي نحػك مكقػؼ اإلنجػاز يػتـ  الفشػؿ دائمػان كنظران ألف قيمة الميؿ إلى تحاشػي 
 تقديره عمى النحك التالي:

+ الميػؿ إلػى تحاشػي الفشػؿ= )الػدافع إلػى بمػكغ  نجاحمحصمة أك ناتج الدافعية لإلنجاز= الميؿ إلى بمكغ ال
قيمػة  xاحتماليػة الفشػؿ  xالميؿ إلى تحاشي الفشػؿ قيمة الباعث لمنجاح( + ) xاحتمالية النجاح  xالنجاح 

 .(121-112: 2000عبد المطيؼ خميفة، ) الباعث لمفشؿ(
  الدافعية لإلنجاز في ضوء نظرية التنافر المعرفي:

القيمػة. كتشػير ىػذه  –امتدادان لمنحى التكقع، فر المعرفي التي قدميا ليكف فستنجرتمثؿ نظرية التنا
النظريػػة إلػػى أف لكػػؿم منػػا عناصػػر معرفيػػة تتضػػمف معرفػػة بذاتػػو )مػػا نحبػػو كمػػا نكرىػػو، كأىػػدافنا، كضػػركب 

مػف ىػذه فػإذا مػا تنػافر عنصػر  ،كما أف لكؿ منا معرفة بالطريقة التي يسػير بيػا العػالـ مػف حكلنػا ،سمككنا(
يممػى عمينػا  الػذمالعناصر مع عنصر آخر بحيث يقضى كجكد أحدىما منطقيان بغياب ا خر، حدث تكتر 

   .(23: 1988حسيف، ضركرة التخمص منو )
كتفترض ىذه النظرية أف ىناؾ ضغكطان عمى الفرد لتحقيؽ االتساؽ بيف معارفو أك نسؽ معتقداتو، 

أف ىنػػػػاؾ مصػػػػدريف أساسػػػػييف لعػػػػدـ االتسػػػػاؽ بػػػػيف  نجر إلػػػػىفسػػػػتكأشػػػػار  ،كبػػػػيف أنسػػػػاؽ معتقداتػػػػو كسػػػػمككو
 المعتقدات كالسمكؾ ىما:

 ما بعد اتخاذ القرار. آثار-1
 السمكؾ المضاد لممعتقدات االتجاىات.  آثار-2

فقد ينشأ عدـ االتسػاؽ بػيف االتجاىػات كالمعتقػدات التػي يتبناىػا الفػرد كبػيف سػمككو نظػران ألف الفػرد 
أمػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بآثػػػار  ،معرفػػػة بالنتػػػائج المترتبػػػة عمػػػى اتجاىاتػػػو كقيمػػػو كمعارفػػػو اتخػػػذ قػػػراره دكف تػػػركم أك

السػمكؾ المضػاد لالتجػاه، فقػد يعمػؿ الشػخص فػي عمػػؿ معػيف كيعطيػو أىميػة كبػرل عمػى الػرغـ مػف أنػػو ال 
 فيك يعطيو قيمة كأىمية ألنو يريد مثالن الحصكؿ مف كرائو عمى كسب مادم. ،يرضى عنو في الحقيقة

كتكصػؼ أشػكاؿ عػدـ االتسػاؽ ىػذه بأنيػا حػاالت  ،نا ينشأ عدـ االتسػاؽ بػيف القػيـ كالسػمكؾكمف ى
 (146: 2000مف التنافر المعرفي )عبد المطيؼ خميفة، 
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كتنشػػأ حػػاالت التنػػافر المعرفػػي ىػػذه عنػػدما يمتػػد عػػدـ االتسػػاؽ إلػػى أشػػياء ميمػػة بالنسػػبة لوفػػراد. 
كمػف  ،ف يخفض درجة التنافر أك يستبعده بغيػة تحقيػؽ االتسػاؽكعندما يشعر الفرد بيذه الحالة تدفعو إلى أ

ثـ يمثؿ التنافر المعرفي مصدران لمتكتر يؤثر في سمكؾ األفراد. كبالتالي فيك يساعدنا عمى التنبؤ بالظركؼ 
حيػث يعػد االتسػاؽ أحػد المػؤثرات الدافعيػة  ،التي تدفع األفراد إلى اإلنجاز، كالظركؼ التي تحػكؿ دكف ذلػؾ

بػػأف أىميػػػة نظريػػػة  ،(22: 1988 ،محػػي الػػػديف حسػػػيفكىػػػذا مػػا أشػػػار إليػػػو ) ،ة فػػػي سػػمكؾ اإلنجػػػازالميمػػ
 التنافر المعرفي ترجع إلى اىتماميا بالجكانب المعرفية في الدافعية كالسمكؾ.

 خامسًا: العناصر المكونة لدافعية اإلنجاز:
كالطمػػػػكح كالحماسػػػػة  ىػػػػي اإلنجػػػػازالدافعيػػػػة تتكػػػػكف مػػػػف أربعػػػػة أبعػػػػاد ك أف  (1969) يػػػػرل كػػػػكىيف

 .كاإلصرار عؿ تحقيؽ األىداؼ كالمثابرة
 فػي المسػتمرة الرغبػةك  المثػابرة ، كىياستخمص ستة عكامؿ مككنة لمدافعية( فقد 1988) حسيف أما

كفيمػا يمػي عػرض جػدكؿ .اإلنجاز كالتفاني فػي العمػؿ كالتفػكؽ كالظيػكر كالطمػكح كالرغبػة فػي تحقيػؽ الػذات
  .فسرة لدافعية التعمـممخص ألىـ االتجاىات الم

 
 (2)جدول 

  تفسيرىا لمدافعيةيمخص االتجاىات النفسية و 

 االتجاىات النفسية تفسيرىا لمدافعية

ىي حالة تسيطر عمى سمكؾ الفرد كتظير عمى شػكؿ اسػتجابات مسػتمرة 
 .كمحاكالت مكصكلة بيدؼ الحصكؿ عمى التعزيز المنشكد

 االتجاه السمككي

بكاسػػطة التفكيػػر كالعمميػػات العقميػػة لػػيس بكاسػػطة يعتقػػد أف السػػمكؾ محػػدد 
مبنيػػػػة عمػػػػػى التفسػػػػػيرات المقدمػػػػػة  كليػػػػػذا االسػػػػػتجابات كالعقػػػػػاب،التعزيػػػػز 
 .األحداث

 االتجاه المعرفي

  يركػػػز عمػػػى الحريػػػة الشخصػػػية كالقػػػدرة عمػػػى االختيػػػار كاتخػػػاذ القػػػرارات 
ت التكجػػو نحػػك إشػػباع الحاجػػات كالرغبػػا كالسػػعي الػػذاتي لمنمػػك كالتطػػكر.

 .كتحقيؽ الذات
 االتجاه اإلنساني

األفكار كالتكقعػات حػكؿ النتػاج الممكػف   حسب باندكرا، فإنو يعتمد عمى 
حسػػاس الفػػردلمسػػمكؾ  . فتحقيػػؽ اليػػدؼ ككضػػع األىػػداؼبالكفايػػة لذاتيػػة  كا 

 .كبالتالي تحقيؽ الذات، يؤدم إلى الشعكر بالرضا اإلشباع
 لباندكرا  االتجاه المعرفي االجتماعي 

 (1988 حسيف،)
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 :وطرق قياسيا الدافعية لإلنجازر : مصادسادساً 
 المصادر.  -1
 طرؽ القياس -2

 التي استخدمت في قياس الدافعية لإلنجاز تنقسم الي فئتين وىما: سن المقاييأتبين 
 .االسقاطية سالمقايي :الفئة االولي -
 .المكضكعية سالمقايي: الفئة الثانية -
 :االسقاطية سالمقايي -1

ربع صكر اشتقاؽ بعضيا مف اختبار أاختبار لقياس الدافع لإلنجاز مككف مف  بإعدادماكيالند  قاـ
ما البعض االخر فقاـ ماكميالند بتصميمة لقياس الدافع أـ، 1938مكرام سنة  أعدهفيـ المكضكع الزم 

لمدة عشريف ثانية اماـ الشاشة  عمىلإلنجاز، كفي ىذا االختبار يتـ عرض كؿ صكرة مف الصكر 
مة بالنسبة لكؿ صكرة ثـ يطمب الباحث مف المبحكث بعد العرض كتابة قصة تغطي اربعة اسئ ،ثيفالمبحك 

 :كاالسئمة ىي
 ؟مف ىـ االشخاص يحدث؟ماذا  -1
 ؟كما الذم يقـك بيذا العمؿ ؟ما الذم ادم الي ىذا المكقؼ -2
 ؟ر؟ كما المطمكب عممةما محكر التفكي -3
 ؟ماذا يحدث؟ كما الذم يجب عممو -4

كيستكمؿ عناصر  صكرة،ىذه االسئمة االربعة بالنسبة لكؿ  عمى ةكث باإليجابيثـ يقكـ المبح
في حالة استخداـ الصكر  كموكيستغرؽ اجراء االختبار  دقائؽ،القصة الكاحدة في مدة ال تزيد عف اربعة 

اتج تحميؿ القصص أك نك  االبداعي، كيتـاالربعة حكالي عشريف دقيقة كيرتبط ىذا االختبار أساسا بالتخيؿ 
 الخياؿ لنكع معيف مف المحتكم في ضكء ما يمكف أف يشير الي الدافع لإلنجاز.

 ثبات المقياس: أ.
)عبد المطيؼ محمد خميفة،  ،خرمأفي دراسة  0.58الي  0.96الي كصؿ معامؿ ثبات االختبار 

خفاض دافع االنجاز تبيف ان( كلكف في دراسات أخرم استخدـ فييا ىذا االختبار لقياس 2000:97-98
 .الثبات
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 :ب. صدق المقياس
مف خالؿ اختبار تفيـ المكضكع تبيف انو ال تكجد عالقة تفيـ المكضكع ككؿ مف مقياس ميربياف 

 (.99-2000:98 ،عبد المطيؼ خميفة)لإلنجاز ؿ لممي
حاكؿ بعض العمماء النفس تعديؿ ىذه االختبارات بعد تعرضيا لمنقد كمف ىؤالء العمماء "فرنش 

" لتقدير صكر كتخيالت االنجاز، Mkelandمت بكضع مقياس االستبصار في ضكء تصكر ""كالتي قا
حيث كضعت جمال مفيدة تصؼ أنماط متعددة مف السمكؾ يستجيب ليا المبحكث باستجابة لقضية 

كضع نظاـ تصحيح ليذا  العبارة، كتـإسقاطيو عند تفسيره لممكاقؼ السمككية التي يشتمؿ عمييا البند أك 
 عند  لقياس الدافع لإلنجاز الرسـ كذلؾ" اختبار التعبير عف طريؽ Aronsonار كما قاـ "االختب

 (.2000:93 خميفة،)عبد المطيؼ  االطفاؿ
بالرغـ مف ىذا فاف عدة باحثيف انتقدكا ىذه االساليب االسقاطية فيناؾ مف اعتبر كيرل الباحث أنو 

حكص باإلضافة الي أنيا تتسـ بالذاتية كتستغرؽ كقت بانيا ال تقيس دافع االنجاز بؿ تصؼ انفعاالت المف
 .ف في طرؽ أخرم تقيس دافع االنجازطكيؿ في عممية التصحيح كنتيجة ليذا فكر الباحثك 

 الموضوعية: سالمقايي -2
 -يمي: ما  سمن بين ىذه المقايي

 والراشدين:اختبار الدافع لإلنجاز لألطفال  - أ
 أربععبارة عف جممة ناقصة يمييا خمس اك  فقرة 28كضع ىذا المقياس ىرمانز كتككف مف 

 0.76ككصؿ معامؿ ألفا ككنباخ ليدا المقياس الي  احداىما،عبارات يطمب مف المفحكص أف يختار 
 .0.86كمعامؿ ثبات الي 

 لمراشدين:اختبار الدافع لإلنجاز   - ب
 تقبؿ، سمكؾ الدافع لإلنجاز كىي مستكم الطمكحرصد ىرمانز جميع المظاىر المرتبطة ب

قبؿ اختيار الرفيؽ، سمكؾ التكجو لممست ،الزمف إدراؾثابرة، تكتر العمؿ، الم ،المخاطرة، الحراؾ االجتماعي
 بدائؿ. 6الي  4بند عبارة يجاب عنيا مف  29كيتككف االختبار مف  ،االنجاز

 لمدافع لإلنجاز: لن- رأي مقياس-ج
اساس ثالث بدائؿ  عمىجاب عنيا بند ي 14كضع ىذا االختبار لف كقاـ بتعديمو رأم كيتككف مف 

أما صدقة فيك  0.7مقياس عف ىي )نعـ، غير، متأكد، ال( كنصؼ العبارات معككس المفتاح كيزيد ىذا ال
 .(79-77 ،2012)قدكرم خميفة، مرتفع 
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 المبحث الثالث
 بعاد التمكين اإلداري والدافعية لإلنجازأالعالقة بين 
 الدافعية لإلنجاز.أواًل: العالقة بين تفويض السمطة و 

العمميػػة التػػي تسػػتخدـ لمػػنح صػػالحيات معينػػة لمختمػػؼ مسػػتكيات النظػػاـ اإلداريػػة، التفػػكيض ىػػك 
كتحديػد اإلطػار الػذم يمكػف لكػؿ مػػنيـ العمػؿ فيػو، كذلػؾ لتسػيير عمميػػة اتخػاذ القػرار عنػد مسػتكاه األنسػػب، 

سػػػة ىػػػذه الميػػػاـ ، مػػػع اسػػػتعداد فػػػالتفكيض يتضػػػمف تعيػػػيف ميػػػاـ لممرؤكسػػػيف كمػػػنيـ السػػػمطة الالزمػػػة لممار 
المرؤكسػػيف لتحمػػؿ تبعػػات المسػػؤكلية ألداء مقبػػكؿ ليػػذه الميػػاـ "ىػػك إسػػناد المػػدير بعػػض الصػػالحيات إلػػى 
 غيػػػػػره، كمػػػػػف بيػػػػػنيـ مرؤكسػػػػػيو، عمػػػػػى أف يتخػػػػػذ التػػػػػدابير كالكسػػػػػائؿ الكفيمػػػػػة لمسػػػػػاءلتيـ كمحاسػػػػػبتيـ عػػػػػف 

 و الػػػذم يجػػػده مناسػػػبان بصػػػفتو المسػػػؤكؿ نتائجيػػػا بحيػػػث يضػػػمف ممارسػػػتيـ لتمػػػؾ االختصاصػػػات عمػػػى الكجػػػ
 (.2014 )كردم، عنيا"

 تفويض السمطة وعالقتو بالدافعية لإلنجاز.
ف كثػػػرة جػػػاء التفػػػكيض فػػػي االدارة كعمميػػػة ضػػػركرة ضػػػمنتيا طبيػػػع التنظػػػيـ فػػػي الجػػػاز االدارم، أل

مػة مسػتكيات المكظفيف في المنظمة كضغط العمؿ ككثرة الكاجبػات فييػا جعػؿ مػف المنطػؽ اف تنشػ، المنظ
دارم، يسػػند الييػػا تنفيػػذ االعمػػاؿ المختمفػػة كنجعػػؿ االتصػػاؿ بينيمػػا كثيػػرة مػػف السػػمطة فػػي جسػػـ الجػػاز اإل

 (45: 2003 )العثماف، ميسكران 
 عمػىد بالنفع ف عممية التمكيف تعني بنجاح المؤسسة اك المنظمة كتحقيؽ اىدافيا بشكؿ يعك أكبما 

السػمطات يصػب فػي خدمػة تمػؾ اح العمميات االدارية فػاف تفػكيض كبما يشكمو مف نج ،جميع العامميف فييا
كتقػػػدـ كذلػػػؾ باالعتمػػػاد عمػػػى قدراتػػػو كمكاىبػػػو  مػػػف نجػػػاحف الدافعيػػػة تعنػػػي مػػػا يحققػػػو الفػػػرد كأل االىػػػداؼ،

 (.9: 2007)أبك شقة،  أكبر في تحديد مستقبمو كاتجاىاتو الحياتية أثرالشخصية كالذم يككف لو 
إف ، يض السػػػمطات يػػػرتبط بشػػػكؿ مباشػػػر بعمميػػػة الدافعيػػػة لإلنجػػػازيخمػػػص الباحػػػث الػػػي اف تفػػػك ك 

تفػكيض السػػمطة يعنػػي مػنح الغيػػر )المفػػكض إليػو( حػػؽ التصػػرؼ كاتخػاذ القػػرارات فػػي نطػاؽ محػػدد كبالقػػدر 
الالـز إلنجاز ميمة معينة كالكاقع أف صػفة المػدير الكػؼء ىػي تفػكيض السػمطة لمعاكنيػو ليعفػي نفسػو مػف 

دارة كيكػػرس نفسػػو لكظائفػػو األساسػػية كىػػي التخطػػيط العػػاـ كرسػػـ السياسػػة كالتنظػػيـ التفاصػػيؿ الجزئيػػة لػػإل
كالرقابة إلى جانب حؿ المشكالت كتفكيض السمطة ال يعني فقداف المفػكض لسػمطتو بػؿ يظػؿ محتفظػا بيػا 
كاممػة كلػػو حػؽ اسػػتردادىا فػي أم كقػػت، كػذلؾ ال يعفػػي المفػكض مػػف مسػؤكليتو أمػػاـ مػف يعمػػكه عػف كفػػاءة 

الية أداء المياـ المككمة، كتجدر اإلشارة إلى أف الثقة ىي األساس في تفكيض السمطة كيمكف أف يككف كفع
 التفكيض لفظي شفيي أك كتابي، كالكاقع أف تفكيض السمطة يحمؿ في طياتو تعبير المركزية السمطة.
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مكانياتػػو ال يسػػتطيع القيػػاـ بمجمكعػػة أعمػػ اؿ لكحػػده إف أم شػػخص ميمػػا بمغػػت قدراتػػو كطاقاتػػو كا 
كبدرجػة عاليػة مػػف اإلتقػاف، كخصكصػان إذا تعمػػؽ ىػذا العمػؿ فػػي مؤسسػات كأسػعو كمعقػػدة، ألنػو مػف خػػالؿ 
 تفػػػػكيض السػػػػمطة يسػػػػتطيع المػػػػدير أف يكشػػػػؼ المكاىػػػػب المتعػػػػددة أك يسػػػػتطيع تييئػػػػة الفػػػػرص أمػػػػاـ الػػػػذيف 

 عالقػػػػات بػػػػيف المػػػػدير لمقيػػػػادة فػػػػي المسػػػػتقبؿ كيعػػػػزز ركح المسػػػػؤكلية ممػػػػا يػػػػنعكس إيجابػػػػان عمػػػػى ال يتييػػػػؤكف
 (.2014)كردم، أحمد السيد،  كالعامميف

 ثانيًا: العالقة بين التحفيز الذاتي والدافعية لإلنجاز:
 التحفيز والدافعية:

يطمػػؽ عمػػى التحريػػؾ الػػى االمػػاـ، كىػػك عبػػارة عػػف كػػؿ قػػكؿ اك اشػػارة تػػدفع المشػػارؾ الػػى سػػمكؾ التحفيــز: 
 اك تعمؿ عمى استمراره فيو. أفضؿ

مف الخارج فاف كجدت الدافعية مف الداخؿ  يأتيالتحفيز ينمي الدافعية كيقكد الييا، اال اف التحفيز كبما اف 
التقيػػػا فػػػي المعنػػػى، كاف عػػػدمت صػػػار التحفيػػػز ىػػػك الحػػػث مػػػف االخػػػريف عمػػػى اف يقػػػـك المشػػػارؾ بالسػػػمكؾ 

 (.2010:20الشبيبي، ) المطمكب
خـرى وكـان مـن أعـدة ارتباطـات بمصـطمحات الباحث ان لمدافعية كمفيوم  ومن خالل ما سبق يستخمص

 :حيث ان اىميا الحافز والتحفيز
غايػات كأىػػداؼ  كتكجييػو إلػػىفػي اسػػتمرار يتػو  كيكاصػػمو كيسػيـ"اسػتعداد داخمػػي يثيػر السػمكؾ  :الـدافع.  1

كالقػرب الطريػؽ  كالعقبػات فػيمعينة" )سيككلكجية التعمـ( كيرل "جيؿ فكرد" أّف الػدافع يتػأثر: بقػكة الػدافع 
 اليدؼ )سيككلكجية التعمـ( مف

 : ىك كؿ مثير خارجي يدفع إلى القياـ بسمكؾ ما.الحافز. 2
 : كىك المكضكع الخارجي الذم يختزؿ الحاجة كيشبعيا )نظريات التعمـ(الغرض. 3
: ىػك الحػث مػف ا خػريف عمػى القيػاـ بالسػمكؾ المطمػكب. كىػك أيضػا كػؿ قػكؿ أك فعػؿ أك إشػارة التحفيز. 4

 ف إلى سمكؾ أفضؿ أك تعمؿ عمى استمراره فيو.تدفع اإلنسا
 الدافعية:

شػكؿ سػمكؾ يتجػو  عمػىىي القكة المحركة داخؿ الفػرد التػي تثيػر الرغبػة عنػده نحػك العمػؿ كتظيػر 
نحك تحقيػؽ اليػدؼ، امػا الحػكافز فيػي عبػارة عػف مػؤثرات كعكامػؿ تكجػد فػي البيئػة المحيطػة بػالفرد كالعمػؿ 

يرىا مف اجؿ زيادة الكفاءة كتحقيؽ طمكحات الفرد، البػد مػف كجػكد نػكع مػف تكف عمىكتعمؿ ادارة المؤسسة 
جػػؿ تحقيػػؽ مػػا أالتػػرابط بػػيف الػػدافع كالحػػكافز، حيػػث أف حػػكافز العمػػؿ يجػػب اف تتكافػػؽ مػػع دكافػػع الفػػرد مػػف 

 (1999يحتاجو الفرد العامؿ كما أف انعداـ االنسجاـ بينيما يؤدم الي انعداـ فاعمية الحافز )المنياج: 
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 ثالثًا: العالقة بين تطوير وتدريب العاممين والدافعية لإلنجاز:

 التػػػػػػدريب كالتنميػػػػػػة ىػػػػػػك جيػػػػػػد تنظيمػػػػػػي مخطػػػػػػط ييػػػػػػدؼ لتسػػػػػػييؿ اكتسػػػػػػاب العػػػػػػامميف الميػػػػػػارات 
 المعػػػػػػػػػػػارؼ التػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػػػػيف االداء كاىػػػػػػػػػػػداؼ  عمػػػػػػػػػػػىالمرتبطػػػػػػػػػػػة بالعمػػػػػػػػػػػؿ كالحصػػػػػػػػػػػكؿ 

  (.207: 2002، ىشاـ الخكلي) المنظمة
مسػػػتكم  عمػػػى" ىػػػك تجييػػػز الفػػػرد لمعمػػػؿ المثمػػػر كاالحتفػػػاظ  فالتػػػدريب كالتنميػػػة كفػػػي تعريػػػؼ اخػػػر

 الخدمة المطمكبة، فيك نكع مف التكجيو صادر مف انساف كمكجو الي انساف اخر".
عرؼ التدريب بأنو محاكلة لتغيير سمكؾ األفراد بجعميـ يستخدمكف طرقان كأساليب مختمفة في  أيضا       

 (.2008: المنتدل) كانكا عميو قبمو عمايسمككف شكالن مختمفان بعد التدريب  أداء األعماؿ بجعميـ
كمػف خػالؿ التعريفػات السػابقة كجػد الباحػث اف اىػػداؼ كمفػردات عمميػة التػدريب تصػب فػي معنػػي  

 حياتػػػوالدافعيػػػة اال كىػػػك دافعيػػػة االنجػػػاز كغيرىػػػا مػػػف انػػػكاع دكافػػػع يكتسػػػبيا الفػػػرد كيتعمميػػػا خػػػالؿ مراحػػػؿ 
كبيػػذا فيػػي تػػرتبط بكثيػػر مػػف المتغيػػرات األخػػرل التػػي تسػػيـ بدرجػػة مػػا فػػي تككينػػو، أك فػػي رفػػع  ،المختمفػػة

مستكاه بكاسطة الحػاالت التػي تنشػأ لديػو مثػؿ المنافسػة، كالجديػة فػي العمػؿ، كالسػرعة فػي األداء، حيػث أف 
نجػاز، كاألمػر يكػكف مثؿ ىذه السمات مػا تميػز بيػا الفػرد فإنيػا تعمػؿ بػدكرىا عمػى تكػكيف كتقكيػة دافعيػة اإل

عمى خالؼ ذلؾ تمامان إذا لـ تتاح لإلنساف إمكانية البيئة الكتساب مثؿ ىػذه السػمات، فػإف الػدافع لإلنجػاز 
  .يككف ضعيفان، أك ال يككف مكجكدان عمى اإلطالؽ

 رابعًا: العالقة بين العمل الجماعي والدافعية لإلنجاز:
 العمل الجماعي والدافعية:
منظمة بكفاءة العنصر البشرم كقدرتػو عمػى العمػؿ كرغبتػو فيػو باعتبػاره العنصػر ترتبط فاعمية أم 

كتعتمد اإلدارة في تعظيـ النتائج عمى ترشيد اسػتخداـ  ،المؤثر، كالفعاؿ في استخداـ المكارد المادية المتاحة
 رات المحددة لو.المكارد المادية كالبشرية المتاحة. كقد يصعب ترشيد استخداـ العنصر البشرم لتعدد المتغي

كتعتبػػػر الػػػدكافع كالحػػػكافز مػػػف المػػػؤثرات األساسػػػية التػػػي تمعػػػب دكران ىامػػػان كحيكيػػػان فػػػي سػػػمكؾ األفػػػراد، كمػػػف 
المنظمػات عمػى تحقيػؽ  إف قػدرةاألمػر الػذم يمكػف معػو القػكؿ  ،خالليا يمكف خمػؽ الرغبػة لػدييـ فػي األداء

القػػدر الكػػافي مػػف الدافعيػػة لػػدل األفػػراد ككضػػع  أىػػدافيا تتكقػػؼ إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى نجػػاح اإلدارة فػػي تػػكفير
كتحقؽ ليػـ الرضػا عػف ذلػؾ  نظاـ فعاؿ لمحافز الذم يكجو إلثارة الدكافع التي بدكرىا تدفع العامميف لإلنتاج

 مما يؤدم إلى رفع الركح المعنكية كزيادة معدالت األداء.العمؿ: 
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 ز.خامسًا: العالقة بين السموك اإلبداعي والدافعية لإلنجا
 السموك االبداعي والدافعية:

ف السػػمكؾ اإلبػػداعي ىػػك محصػػمو قػػرارات متعػػددة يتخػػذىا اإلنسػػاف كتبػػدأ بػػإدراؾ الكضػػع القػػائـ ثػػـ إ
يجاد البدائؿ كتقييميا كمف ثـ تجريب ىذه البدائؿ، كقد ينتيي السمكؾ  االىتماـ بو كجمع المعمكمات عنو، كا 

كػػاف النػػاتج مػػف ىػػذا السػػمكؾ شػػيئنا جديػػدنا غيػػر مػػألكؼ اعتبػػر اإلبػػداعي بػػرفض فكػػرة معينػػو أك تبنييػػا. فػػإذا 
ال عّد سمككان   إبداعيان.إبداعا كا 

كلإلبداع أىمية بالغة في حيػاة المنظمػات كىػك متطمػب أساسػي فػي ظػؿ التغيػرات السػريعة كالمسػتمرة       
فػػي تعزيػػز عالقػػات كالبيئػػة الديناميكيػػة التػػي تفػػرض عمػػى المنظمػػات تقػػديـ مػػا ىػػك جديػػد، كيسػػاعد اإلبػػداع 

التفاعؿ بيف المنظمة كبيئتيا كيساعدىا عمػى أيجػاد الحمػكؿ لمشػكالتيا كيمكنيػا مػف مكاجيػة التحػديات كمػا 
 .(Spence, 1994: 56) يمكف اإلبداع المنظمة مف حسف استخداـ مكاردىا البشرية كالمادية كالمعنكية

كمػا يػتـ ادراكيػا  ،ئة المنظمػة اغمػب االحيػافير في بيكالسمكؾ االبداعي يشير الي كجكد انماط سمككية تظ
جػو نظػر التحكـ، تقبػؿ ك  عمىالتغير، القدرة  عمىكفيميا كتفسيرىا مف االفراد داخؿ المؤسسة مثؿ االنفتاح 

 (2006 جمانة،ك  الزعبي) تقديـ حمكؿ جديدة، كقبؿ النقد، كالخركج بأفكار جديدة لحؿ المشكالت ،االخريف
لباحػث بػاف ىنػاؾ تػداخال كبيػرا بػيف مػا يقصػد بالسػمكؾ االبػداعي كمػا ترمػي اليػو عمى ما سػبؽ كجػد ا كبناءن 

الدافعيػػة حيػػث تػػـ تعريفيػػا مسػػبقا بانيػػا القػػكة الذاتيػػة التػػي تحػػرؾ سػػمكؾ الفػػرد كتكجيػػو لتحقيػػؽ غايػػة معينػػة 
 .(2000يشعر بالحاجة إلييا أك بأىميتيا العادية أك المعنكية )النفسية( بالنسبة لو )قطامي كقطامي، 

 سادسًا: العالقة بين االتصال الفعال والدافعية لإلنجاز.
خ التنظيمػػي التػي تسػػيـ بصػكرة فعالػػة فػػي تكػكيف المنػػا مجمكعػػة االتصػػاالتكيقصػد باالتصػػاؿ انػو 

ة ايجابيػػػػػة أضػػػػػيفت لممنػػػػػاخ كفعاليػػػػػة االتصػػػػػاالت تعنػػػػػي بالبسػػػػػاطة اف ىنػػػػػاؾ خاصػػػػػي ،كتحديػػػػػد خصائصػػػػػو
فػػػػي المنػػػػاخ  خالفػػػػاإف ىنػػػػاؾ خػػػػرم أمػػػػف ناحيػػػػة  ،فعاليتيػػػػا تعنػػػػي طء االتصػػػػاالت كعػػػػدـمػػػػا بػػػػأ ،التنظيمػػػػي
 فاالتصػػػػػاالت بمثابػػػػػة الجيػػػػػاز العصػػػػػبي لمتنظػػػػػيـ كىػػػػػي بػػػػػدالؾ تػػػػػؤثر كثيػػػػػرا فػػػػػي تحديػػػػػد البعػػػػػد  ،التنظيمػػػػػي

 ىامػػػػػا عمػػػػػي كجػػػػػكد منػػػػػاخ تنظيمػػػػػي  ا يعػػػػػد كجػػػػػكد االتصػػػػػاالت الفعالػػػػػة مؤشػػػػػران ذلػػػػػ ،النفسػػػػػي كاالجتمػػػػػاعي
 .(297:2005كعبد المجيد،  فميوجيد )

 ،ف كالػى جمػاىير المنظمػة )العػامميففاالتصاؿ ىك عممية تكصيؿ االفكار كالمعمكمات كالحقػائؽ مػ
كىػي كسػيمة  ،كفػي االتجػاه الػدم يضػمف تأييػدىا كتفيميػا لممنظمػة التػأثير فييػاكالجميكر الخػارجي( بيػدؼ 

 (.101:2012إليصاؿ االفكار االبداعية لإلدارة العميا )اسحؽ، 
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"اسػػتعداد الفػػرد بػػيف مكضػػكع االتصػػاؿ كالدافعيػػة التػػي يعتبػػر مػػف اىػػـ تعريفاتيػػا كىنػػا يػػأتي الػػربط 
نحػػك التفػػكؽ لتحقيػػؽ أىػداؼ معينػػة، كالمثػػابرة لمتغمػػب عمػػى العقبػػات كالمشػػكالت  المسػػئكلية، كالسػػعيلتحمػؿ 

 التي قد تكاجيو، كالشعكر بأىمية الزمف، كالتخطيط لممستقبؿ".
مػػػػب عمػػػػى العقبػػػػات كالمشػػػػكالت كالشػػػػعكر بأىميػػػػة الػػػػزمف.ف االتصػػػػاؿ يشػػػػمؿ المثػػػػابرة لمتغإحيػػػػث 



 

 
 

 الثالثل ــالفص
 الدراسات السابقة

 
 

 اريالمبحث األول: الدراسات المتعمقة بالتمكين اإلد 
 الدراسات الفمسطينية االكؿ:المحكر 
 الدراسات العربية الثاني:المحكر 

 األجنبيةالمحكر الثالث: الدراسات 
 

  المتعمقة بالدافعية لإلنجاز اساتالمبحث الثاني: الدر 
 الدراسات الفمسطينية االكؿ:المحكر 
 الدراسات العربية الثاني:المحكر 

 األجنبيةالمحكر الثالث: الدراسات 
 

 تمكين اإلداري والدافعية لإلنجازالمبحث الثالث: الدراسات المتعمقة بالعالقة بين ال 
 الدراسات الفمسطينية االكؿ:المحكر   
 الدراسات العربية اني:الثالمحكر   
 األجنبيةالمحكر الثالث: الدراسات   
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 :مقدمة
بعد إطػالع الباحػث عمػى العديػد مػف الدراسػات السػابقة فػي مجػاؿ اإلدارة، كجػد الباحػث بػأف األدب 
اإلدارم يزخػػر بالعديػػد مػػف الدراسػػات التػػي تناكلػػت عمميػػة التمكػػيف اإلدارم باعتبارىػػا حجػػر الزاكيػػة فػػي أم 

م، كحسب عمـ الباحث تـ إجراء العديد مػف الدراسػات التػي تناكلػت التمكػيف اإلدارم سػكاءن محميػان نشاط إدار 
أك عربيػػػان أك دكليػػػان، كلكػػػف لػػػـ تجػػػر  محميػػػان حسػػػب عمػػػـ الباحػػػث دراسػػػات تناكلػػػت التمكػػػيف اإلدارم كعالقتػػػو 

 العالي بمحافظات غزة. بالدافعية لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر التابعة لمؤسسات التعميـ
كيمكػػػف القػػػكؿ بػػػأف تمػػػؾ الدراسػػػات السػػػابقة كالتػػػي ىػػػي ذات صػػػمة بمكضػػػكع الدراسػػػة الحاليػػػة، كمػػػا 
اسػػتخدمتو مػػف أدكات كمنيجيػػة لمكصػػكؿ إلػػى نتػػائج، كانػػت بمثابػػة الشػػمكع التػػي أضػػاءت لمباحػػث الطريػػؽ 

 الذم سمكو أثناء ممارستو إلجراءات الدراسة الحالية.
 احث الدراسات السابقة ضمف ثالثة محاكر رئيسية:لذلؾ تناكؿ الب

 .الدراسات المتعمقة بالتمكيف اإلدارم 
 .الدراسات المتعمقة بالدافعية لإلنجاز 
 .الدراسات المتعمقة بالعالقة بيف التمكيف اإلدارم كالدافعية لإلنجاز 
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 األول المحور
 الدراسات المتعمقة بالتمكين اإلداري

 )الفمسطينية(: أواًل: الدراسات المحمية
(: التمكين االداري وعالقتو باإلبداع االداري لـدي مـديري مـدارس وكالـة الغـوث 2013) دراسة الزاممي (1

 الدولية في محافظات غزة.
مػػديرم مػػدارس  لالتمكػػيف االدارم كعالقتػػو باإلبػػداع االدارم لػػد عمػػىلتعػػرؼ ىػػدفت الدراسػػة إلػػى ا

المػنيج اتبعػت الدراسػة كلتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة  ،نظػرىـ ةككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة مف كجي
االستبانة كأداة لمدراسة كقد تككنت مف جزأيف، الجزء االكؿ لقياس درجػة  تخدمالكصفي التحميمي، كقد استُ 

مجػاالت،  (6( فقػرة كزعػت عمػي )30التمكيف االدارم لمديرم المدارس مف كجية نظرىـ كقػد تككنػت مػف )
ف س درجة ممارسة االبداع االدارم لدم مديرم المدارس مػف كجيػة نظػرىـ، كقػد تكػكف مػكالجزء الثاني لقيا

، كتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع مػػديرم كمػػديريات مػػدارس ككالػػة ( مجػػاالت7( فقػػرة كزعػػت عمػػي )35)
كمػديرة، كقػدـ  ( مػديران 245ـ(، ك البػالغ عػددىـ )2014-2013الغكث في محافظات غػزة لمعػاـ الدراسػي )

( اسػتبانة أم 209) ( اسػتبانة، كتػـ اسػترداد245ـ الباحث أسمكب الحصر الشػامؿ حيػث تػـ تكزيػع )استخد
 .(85.3بنسبة )%

 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
 .(74.80%درجة التمكيف االدارم لمديرم مدارس ككالة الغكث في غزة جاءت كبيرة كبكزف ) -
حػػكؿ متكسػػطات تقػػديرات مػػديرم  (α≤0.05تكم داللػػة )ال يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػ -

مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة لدرجة التمكيف االدارم تعػزم لمتغيػرات الدراسػة )المؤىػؿ 
لمتغيػرات  لتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعز سنكات الخدمة، المرحمة االساسية(. بينما العممي، عدد 

 لذككر كذلؾ في مجاؿ )تفكيض السمطة كاالتصاؿ(.الدراسة )الجنس( لصالح ا
( بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أفػػراد α≤0.05تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة عنػػد مسػػتكم داللػػة إحصػػائية ) -

 االدارم.العينة لدرجة التمكيف االدارم كمتكسطات تقديراتيـ لدرجة ممارسة االبداع 

يـة عمية فرق العمـل ففـي المؤسسـات األىمبفا وعالقتو(: التمكين االداري 2013دراسة عفانة ) (2
 الدولية العاممة في قطاع غزةف:

خمسػة )االتصػاؿ كمشػاركة ال بأبعػادهالعالقة بيف التمكػيف االدارم  عمىالتعرؼ  ىىدفت الدراسة ال
تطبيػؽ كػؿ منيمػا  العمػؿ، كمسػتكمالقكة( كفاعمية فؽ  ،حفز العامميف ،ؿ، التأثيربناء فرؽ العم ،المعمكمات

 .مية الدكلية العاممة في قطاع غزةمؤسسات األىفي ال
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اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي، كتكػػػػكف مجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف جميػػػػع العػػػػامميف فػػػػي   
كقػػػاـ  ،( مؤسسػػة65بمػػغ اجمػػالي عػػػددىا )الدكليػػػة التػػي تعمػػؿ فػػػي قطػػاع غػػزة، كالتػػػي ي ةاألىميػػالمؤسسػػات 

اختبارىػػا بنػػاء عمػػي عػػدد المػػكظفيف فييػػا ،حيػػث حػػاكؿ مؤسسػػات تػػـ  (7الباحػػث باختبػػار عينػػة مككنػػة مػػف )
الدراسة قدرة اكبر عمي التعميـ كلتمثؿ  إلعطاءالباحث اختيار المؤسسات صاحبة أكبر عدد مف المكظفيف 

( مبحػكث 300ككانت االستبانة ىي اداة الدراسة، تػـ تكزيعيػا عمػي ) ،النتائج اكبر فئة مف تمؾ المؤسسات
، ( اسػػتبانة236، كتػػـ اسػػترجاع )تػػي اختارىػا الباحػػث كعينػػة لمدراسػػةلمؤسسػػات  الكىػـ جميػػع العػػامميف فػػي ا

  %.79أم اف نسبة االسترداد بمغت 
 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:

أف مسػػػتكم التمكػػػيف االدارم فػػػي المؤسسػػػات االىميػػػة الدكليػػػة العاممػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة كػػػاف مرتفعػػػا   
كأظيرت النتائج تفاكتا في  %،80فرؽ العمؿ كاف مستكاىا مرتفعا بنسبة %، ككذلؾ فاف فاعمية 81بنسبة 

حيػػث أحتػػؿ بعػػد  مكافقػػة عينػػة الدراسػػة عمػػي كجػػكد االبعػػاد الخمسػػة التػػي حػػددتيا الدراسػػة لمتمكػػيف االدارم،
 ،كماتشاركة المعمثـ بعد االتصاؿ كم القكة المرتبة األكلي، بينما أحتؿ بعد بناء فرؽ العمؿ المرتبة الثانية،

بينمػػا كػػاف بعػػد حفػػز العػػامميف فػػي المرتبػػة الخامسػػة كاالخيػػرة، ككشػػفت الدراسػػة عػػف كجػػكد  ،ثػػـ بعػػد التػػأثير
فركؽ ات داللة احصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ عالقة التمكيف االدارم بفاعمية فريؽ العمؿ تعػزم 

فػػرؽ العمػػؿ فػػي عينػػة الدراسػػة، أشػػارت كعنػػد قيػػاس العالقػػة بػػيف التمكػػيف االدارم كفاعميػػة  ،لمتغيػر )العمػػر(
 النتائج الي كجكد عالقة طردية قكية بينيما.

ـــداع 2012العطـــار ) دراســـة)3    ـــى اب ـــك عم ـــ ثير ذل (: مـــدى ممارســـة التمكـــين اإلداري وت
 إلسالمية واألزىر: دراسة مقارنة:العاممين في جامعتي ا

كمسػػػتكل اإلبػػػداع اإلدارم لػػػدل ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مسػػػتكل التمكػػػيف اإلدارم  
العػػامميف فػػي كػػػؿم مػػف الجامعػػة اإلسػػػالمية كجامعػػة األزىػػر فػػػي محافظػػات غػػزة، كاسػػػتخدـ الباحػػث المػػػنيج 

فػػي كػػؿم مػػف  اإلشػػراقيةالكصػػفي التحميمػػي كيتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف فئػػة المػػكظفيف أصػػحاب المناصػػب 
( شخصان، 169عددىـ في الجامعة اإلسالمية )الجامعة اإلسالمية كجامعة األزىر بغزة، حيث بمغ إجمالي 

( شخصػػػان، كبػػػذلؾ بمػػػغ العػػػدد اإلجمػػػالي ألفػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة 97بينمػػػا بمػػػغ عػػػددىـ فػػػي جامعػػػة األزىػػػر )
( شخصػػان، كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب البحػػث الشػػامؿ كاسػػتخدـ االسػػتبانة أداة لمدراسػػة، حيػػث تػػـ 266)

 ( استبانة.266تكزيع )
 ة أىم النتائج التالية:وقد أظيرت الدراس

أف أفراد العينة يكافقكف عمى تػكفر التمكػيف اإلدارم كأبعػاده محػؿ الدراسػة بدرجػة جيػدة كاتضػح أف درجػة  -
 مكافقة مكظفي الجامعة اإلسالمية أكبر مف درجة مكافقة جامعة األزىر.
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اإلدارم كاإلبداع  بيف التمكيف ( ≤ 1.12)تكجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستكل دالؿ  -
 لدل العامميف في كؿم مف الجامعة اإلسالمية كجامعة األزىر بغزة.

ي ( بعنــوان: التمكــين اإلداري وعالقتــو بابــداع العــاممين اإلداريــين فــ2011( دراســة نســمان )4
 الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة:

كأسػػػمكب إدارم حػػػديث ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تسػػػميط الضػػػكء عمػػػى مفيػػػـك التمكػػػيف اإلدارم كأىميتػػػو 
يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ الفاعميػػة اإلداريػػة كالكشػػؼ عػػف درجػػة التمكػػيف اإلدارم فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع 
غػػػزة، كمػػػا كىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى عالقػػػة التمكػػػيف اإلدارم بإبػػػداع العػػػامميف فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية 

كؿم مف )جامعة األزىر، الجامعة اإلسالمية،  بقطاع غزة، كتككف مجتمع الدراسة مف اإلدارييف العامميف في
( مكظفان إداريان، كصمـ الباحث استبانة مككنة مػف محػكريف أساسػيف 914جامعة األقصى( كيبمغ تعدادىـ )

أحػػػدىما يقػػػيس درجػػػة التمكػػػيف كا خػػػر لقيػػػاس درجػػػة اإلبػػػداع، كقػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخداـ الطريقػػػة العشػػػكائية 
 ستبانة.( ا252البسيطة، كتـ تكزيع عدد )

 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
 تكفر أبعاد التمكيف اإلدارم بدرجة كبيرة، ككذلؾ أبعاد اإلبداع اإلدارم متكفرة بدرجة كبيرة. -
بداع العامميف في الجامعات الفمسطينية. -  تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التمكيف كا 
كعالقتو بإبداع العػامميف فػي اسػتجابة أفػراد العينػة تعػزل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ التمكيف  -

 إلى الجنس لصالح الذككر كفركؽ تعزم لمتغير الجامعة لصالح الجامعة اإلسالمية.
كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتجابات أفػػرادا لعينػػة حػػكؿ التمكػػيف كعالقتػػو باإلبػػداع اإلدارم  -

( سػنة، بينمػػا ال تكجػػد فػػركؽ 50-41ذيف أعمػارىـ تتػػراكح بػػيف )تعػزل لمتغيػػر العمػػر لصػالح أفػػراد العينػػة الػػ
ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المستكل التعميمػي، ككجػدت فػركؽ تعػزل لمتغيػر سػنكات الخدمػة لصػالح 

 ( سنة.15-10أفراد العينة الذيف ليـ سنكات الخدمة مف )

ر األداء لمــديري المــدارس ( بعنــوان: التمكــين اإلداري وعالقتــو بتطــوي2011( دراســة مســعود )5
 الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية.

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحديػػد العالقػػة بػػيف التمكػػيف اإلدارم كتطػػكير األداء لػػدل مػػديرم المػػدارس  
الحككميػػة فػػي محافظػػات شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة كبيػػاف أثػػر المتغيػػرات المسػػتقمة )الجػػنس، المؤىػػؿ العممػػي، 

التخصص األكاديمي، المرحمػة التعميميػة، ميػارة اسػتخداـ الحاسػكب، التػدريب، العمػر( فػي  سنكات الخدمة،
( مديران كمديرة كفؽ إحصائيات كزارة التربية 759درجة إدراكيـ كتصكراتيـ، كقد تككف مجتمع الدراسة مف )

الكصػػفي، كمػػا  االرتبػػاطيـ(، كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج 2011-2010كالتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية لمعػػاـ )





 

13 

 

استخدـ االستبانة أداة لذلؾ، حيث تـ اختيار عينة الدراسة بصػكرة العينػة الطبقيػة العشػكائية، كحػدد الباحػث 
المديريات التي شممتيا الدراسة، بحيث أجريت الدراسة عمى المديريف كالمديريف كالمديرات بمػديريات التربيػة 

 %( مف مجتمع الدراسة.40( مديران كمديرة بنسبة )300كالتعميـ في شماؿ الضفة الغربية ككاف عددىـ )
 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:

 %(.85كانت الدرجة الكمية لمتمكيف اإلدارم لدل عينة الدراسة كبيرة جدان بكزف نسبي ) -
بػػػيف التمكػػػيف اإلدارم كتطػػػكير  ( ≤ 1.12)كجػػػكد عالقػػػة إيجابيػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل  -
 ء لمديرم المدارس الحككمية في محافظات شماؿ الضفة الغربية.األدا
فػػػي درجػػػة امػػػتالؾ مػػػديرم المػػػدارس  ( ≤ 1.12)ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل  -

تعزل لمتغير الجنس، المؤىػؿ العممػي، المرحمػة  لمتمكيف اإلدارم الحككمية بمحافظات شماؿ الضفة الغربية
 .التعميمية، سنكات الخدمة

ي الجامعـات الفمسـطينية (: عالقة القيـادة التحويميـة بتمكـين العـاممين فـ2010( دراسة الرقب )6
 بقطاع غزة:

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى العالقػػػة بػػػيف القيػػػادة التحكيميػػػة بأبعادىػػػا األربعػػػة )التػػػأثير 
امميف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية المثػػالي، الحفػػز اإلليػػامي، الحفػػز الفكػػرم، االعتبػػارات الفكريػػة( كتمكػػيف العػػ

بقطػػاع غػػزة، حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، باختيػػار أداة االسػػتبانة لجمػػع البيانػػات مػػف 
( مفػػردة مػػف األكػػاديمييف برتبػػة إداريػػة، كاإلداريػػيف فػػي الجامعػػات 660عينػػة مجتمػػع الدراسػػة كالمككنػػة مػػف )

 الفمسطينية.
 ئج التالية:وقد أظيرت الدراسة أىم النتا

تػػكفر عناصػػر التمكػػيف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية، حيػػث تػػكفرت بعػػض العناصػػر بدرجػػة كبيػػرة كأخػػرل  -
بدرجػػػة متكسػػػطة، كأف سػػػمككيات )التػػػأثير المثػػػالي، الحفػػػز اإلليػػػامي، الحفػػػز الفكػػػرم، االعتبػػػارات الفكريػػػة( 

 متكفرة في الجامعات الفمسطينية.
إحصػػائية حػػكؿ عالقػػة القيػػادة التحكيميػػة بتمكػػيف العػػامميف كشػػفت الدراسػػة عػػف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة  -

 تعزل لمتغير )طبيعة العمؿ، الجنس، اسـ الجامعة، سنكات الخبرة(.
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 ثانيًا: الدراسات العربية:
التمكــين اإلداري وعالقتــو بالرضــا الــوظيفي لــدي مــديري المــدارس  بعنــوان:( 2013دراســة الســويعي ) (1

 المممكة العربية السعوديةلدمام بالحكومية في محافظة ا
الكظيفي لدم مديرم المدارس الحككمية في  كعالقتو بالرضاىدفت الدراسة تعرؼ التمكيف االدارم 

كمديرة مف العامميف فػي  ( مديران 350محافظة الدماـ بالمممكة العربية السعكدية. تككف مجتمع الدراسة مف )
كتػـ تطػكير أداء لقيػاس التمكػيف االدارم تككنػت  2009/2010الػدماـ مػف العػاـ الدراسػي  مدارس محافظة

 .أيضان ( فقرة 30لقياس الرضا الكظيفي تككنت مف ) أخرمفقرة كتطكير أداة  (30مف )
قػػد أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف مسػػتكم التمكػػيف االدارم جػػاء بدرجػػة مرتفعػػة، كأف مسػػتكم الرضػػا ك 

 ة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكم الداللػػػػة )كمػػػػا تبػػػػيف كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػ الػػػػكظيفي جػػػػاء بدرجػػػػة متكسػػػػطة،
متغيػر النػكع االجتمػاعي كلصػالح  إلػي( في مستكم تمكيف االدارم كمستكم الرضا الكظيفي تعزم 0.05≥

(  ≤0.05فػػي حػػيف لػػـ تظيػػر النتػػائج كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكم الداللػػة )اإلنػػاث، 
ائج كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة قكيػػة بػػيف درجػػة كمػػا أظيػػرت النتػػ ،تعػػزم لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي كالخبػػرة

 التمكيف االدارم كدرجة الرضا الكظيفي.
ـــدارس الثانويـــة بمنطقـــة جـــدة  (2012) دراســـة جـــابر (2 ـــع التمكـــين االداري لمـــديرات الم بعنـــوان: واق

 التعميميةف.
ة لمػػػػديريات المػػػػدارس الثانكيػػػػة فػػػػي منطقػػػػة جػػػػد التمكػػػػيف االدارم كاقػػػػع تعػػػػرؼالػػػػي ىػػػدفت الدراسػػػػة 

، كبمغػػت عينػػة كفكائػػد تمكيػػنيفكتحديػػد أىػػـ معكقػػات  ،بكجػػو خػػاصالعشػػرة  أبعػػادهعػػاـ كفػػي  بكجػػوالتعميميػة 
مػي مديرة كمشػرفة تربكيػة كلتحقيػؽ ىػذه االىػداؼ اسػتخدمت الباحثػة المػنيج الكصػفي التحمي (168الدراسة )

: مقيػػػاس لكاقػػػع راسػػػة، كا خػػػرألفػػػراد عينػػػة الدالبيانػػػات االكليػػػة  :مطبقػػػة اسػػػتبانة مككنػػػة مػػػف جػػػزأيف، األكؿ
 .ربكيةمديرة كمشرفة ت (168التمكيف االدارم لمديرات المدارس الثانكية، كبمغت عينة الدراسة )

 :وكان من أبرز نتائج الدراسة التالي
ف كاقع التمكيف االدارم لمديرات المدارس الثانكيػة بمنطقػة جػدة التعميميػة مػف كجيػة نظػر أفػراد عينػة إ -

 عاـ. بكجو مرتفعان الدراسة كاف 
: النمك الميني، العمؿ الجماعي، االتصاؿ كتدفؽ المعمكمات مرتفعػة، فػي حػيف جػاءت بعادجاءت األ -
 كالمشاركة في اتخاذ القرار، كالحكافز قد جاءت متكسطة. ،بعاد: تفكيض السمطة كالصالحياتاأل
ات  اسػػتجابات مػػديرات بػػيف متكسػػط ( ≤ 1.12) ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكم -

كد فػػركؽ جػػم ليػػف كفقػػا لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي، بينمػػا أظيػػرت الدراسػػة ك المػػدارس لكاقػػع التمكػػيف االدار 
 تعزل لمتغير سنكات الخدمة كذلؾ لصالح المديرات ذات سنكات الخدمة األكثر.
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 ألعمال.( بعنوان: دور التمكين في إدارة األزمات في منظمات إدارة ا2010دراسة عريقات ) (3
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعريػػؼ بمفيػػـك تمكػػيف العػػامميف، كمعرفػػة متطمباتػػو ككيفيػػة تحقيقػػو، مػػع 
بيػػاف دكر التمكػػيف فػػي إدارة األزمػػات التػػي تتعػػرض ليػػا المنظمػػة، كىػػدفت أيضػػان إلػػى بيػػاف الفػػرؽ مػػا بػػيف 

وزمػػات، كلتحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة التػػي تطبػػؽ التمكػػيف كالمنظمػػة التػػي ال تػػؤمف بػػو فػػي إدارة كػػؿم منيػػا ل
الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصػفي التحميمػي، كذلػؾ باسػتخداـ أداة االسػتبانة لجمػع البيانػات كتطبيقيػا 
عمى البنكؾ كالشركات المالية العاممة في األردف كمجتمع دراسػة، حيػث تػـ اسػتخداـ كػؿ مػف بنػؾ اإلسػكاف 

 كة السنابؿ الدكلية كعينة لمدراسة.لمتجارة كالتمكيؿ كالبنؾ التجارم األردني كشر 
 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:

تبنى المنظمة لعممية تمكيف العامميف لدييا مػف خػالؿ زرع الثقػة فػي نفكسػيـ بأىميػة مػا يقكمػكف بػو مػف  -
 أعماؿ، كمشاكرتيـ كأخذ رأييـ، كاالستماع لكجيات نظرىـ.

لتمكــين اإلداري واثــاره فــي إبـداع العــاممين فــي الجامعــات ( بعنـوان: ا2009دراسـة المعــاني وارشــيدة ) (4
 فدراسة ميدانية تحميميةف: األردنية:

ىػػدفت الدراسػػػة إلػػى معرفػػػة تصػػكرات العػػػامميف لمفيػػـك التمكػػػيف اإلدارم كأثػػره فػػػي اإلبػػػداع اإلدارم 
لدراسػة عينػة ككذلؾ اختبار الفركؽ تبعان لتصكراتيـ مف حيث الخصائص الديمكغرافية كالكظيفيػة، كشػممت ا

( مكظفػػػان كاقتصػػػرت الدراسػػػة عمػػػى بعػػػض عناصػػػر التمكػػػيف كىػػػي )التفػػػكيض، التػػػدريب، 295مككنػػػة مػػػف )
االتصاؿ الفعاؿ، فػرؽ العمػؿ، حفػز العػامميف( كمتغيػر مسػتقؿ، كأثػر ىػذه المتغيػرات عمػى اإلبػداع اإلدارم، 

 كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميؿ. 
 ئج التالية:وقد أظيرت الدراسة أىم النتا

أف العامميف يشعركف بمستكل متكسط مف التمكيف لعدة أسباب منيػا عػدـ عدالػة كمكضػكعية نظػاـ 
الترقيػػات كضػػعؼ المشػػاركة فػػي صػػنع القػػرارات كتػػدنى الركاتػػب كعػػدـ كفايتيػػا، كضػػعؼ نظػػاـ المعمكمػػات، 

ي تػػػـ دراسػػػتيا، كأف كعػػػدـ تبنػػػى خطػػػط كاضػػػحة لمتػػػدريب، كأف الجامعػػػة تمتػػػـز بأبعػػػاد التمكػػػيف اإلدارم التػػػ
العػػامميف يشػػعركف بمسػػتكل مرتفػػع مػػف اإلبػػداع، كأنػػو يكجػػد أثػػر داؿ إحصػػائيان لمتمكػػيف اإلدارم فػػي مسػػتكل 
اإلبداع لدل العامميف، كأنو ال تكجد فركؽ دالة إحصػائيان فػي تصػكرات العػامميف نحػك مفيػكـ التمكػيف تعػزل 

 عمر كالنكع االجتماعي.لمخصائص الديمكغرافية كالكظيفية باستثناء متغيرم ال
 ( بعنوان: أثر تمكين العاممين عمى فاعمية اتخاذ القرار2006دراسة الشمري ) (5

 مػىكالتعػرؼ ع تمكػيف العػامميف، بأسػمكبالعميػا  اإلدارة إقناعمدم  عمىالدراسة التعرؼ  ىذه ىدفت
ة التػػي يػػتـ بيػػا اخػػذ الكيفيػػ عمػػىكالتعػػرؼ  أسػػاليب التمكػػيف المطبقػػة داخػػؿ شػػركة المالحػػة العربيػػة لممػػاني،
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تػػأثير مجمكعػػة  عمػػىكالتعػػرؼ  اتخػػاذ القػػرارات، عمػػىتػػأثير التمكػػيف  عمػػىكالتعػػرؼ  القػػرارات داخػػؿ الشػػركة،
 .لمتمكيف العامميف إدراؾ عمى الدخؿ( المستكم التعميمي، السف، )النكع، :مثؿ الديمكغرافية المتغيرات

 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
 حػػد مػػا لكػػؿ متغيػػرات الدراسػػة )مشػػاركة العػػامميف باتخػػاذ القػػرارات، إلػػىدم مػػدركات العػػامميف ارتفػػاع مػػ -

 .كسيادة ركح الفريؽ، كفاعمية القرارات الذاتية، كاإلدارة
خكؿ دالتمكػيف بػاختالؼ النػكع كلكػف بػاختالؼ فئػات العمػر كمسػتكم التعمػيـ كمسػتكم الػ إدراؾال يختمؼ  -

 لمعامميف.
 ( بعنوان: ت ثير تمكين العاممين في ظل االنخفاض التنظيمي.2004دراسة شياب ) (6

كبحػث مػدم تػكافر  كنماذجػو كخصائصو كعناصرهمفيـك التمكيف  عمىالدراسة التعرؼ  ىذه ىدفت
السػػمبية  ا ثػػارتخفػػيض  عمػػىثػػر التمكػػيف أك  العػػامميف، عمػػىأبعػػاد التمكػػيف فػػي ظػػؿ االنخفػػاض التنظيمػػي 

 كالنسػيجفي شركات الغزؿ  تكفير بيئة عمؿ ابتكارية لمعامميف، عمىتمكيف ال كتأثير لتخفيض حجـ العمالة،
 .بجميكرية مصر العربية

 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
متػػكفرة فػػي شػػركات  التػػأثير( الفعاليػػة الذاتيػػة، المعنػػي، )االختيػػار، :أف ىنػػاؾ أربعػػة أبعػػاد لمتمكػػيف كىػػي -

  .العاـ األعماؿالغزؿ كالنسيج بقطاع 
التػػأثير( كبػػيف عناصػػر  الفعاليػػة الذاتيػػة، المعنػػي، تكجػػد عالقػػة ايجابيػػة بػػيف عناصػػر التمكػػيف )االختيػػار، -

  .البيئة االبتكارية
لعـاممين فـي ظـل تخفـيض ( بعنوان: ت ثير التمكين واإلثـراء الـوظيفي عمـى والء ا2002دراسة السيد ) (7

 حجم العمالة:
ثػػراءنحػػك تمكػػيف العػػامميف  اإلدارةت جيػػكد كانػػ إذااختبػػار مػػا إلػػى الدراسػػة  ىػػذه ىػػدفت كظػػائفيـ  كا 

اختبػار مػا  إلػيالسمبي لتخفيض حجـ العمالة كزيػادة الػكالء المتكقػع لممنظمػة، كىػدفت  األثرتمغي  أفيمكف 
يسيؿ عمي العػامميف المكجػكديف  أفكظائفيـ يمكف  إثراءكاف تطبيؽ مفيكـ تمكيف العامميف مف السمطة  إذا

الناتجػػة عػػف تخفػػيض حجػػـ العمالػػة كزيػػادة كالئيػػـ كالتػػزاميـ  األعمػػاؿ أعبػػاءالتعامػػؿ مػػع  ةإمكانيػػبالمنظمػػة  
الػكظيفي  كاإلثػراءقياس درجة كالء العامميف التي يعكسػيا تمكػيف العػامميف  إلي أيضان كىدفت ، المنظمة تجاه

الػكظيفي كالمتغيػر  اءاإلثػر كتحديد مدم كجكد عالقة بيف المتغيريف المستقميف لمبحث كىما تمكيف العامميف ك 
 . التابع المتمثؿ في الكالء
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 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
 . شركاتيـ اتجاهكالئيـ  عمىسمككيات العامميف التي تدؿ  عمى جكىريان  تأثيران تمكيف العامميف يؤثر  أف -
 . جكىريا عمي كالء المكظفيف تأثيران الكظائؼ يؤثر  إثراء أف -

ـــيض وعـــو  (8 ـــاممين بالوظـــائف ا2002اد )دراســـة المب ـــائج تمكـــين الع ـــوان: محـــددات ونت إلداريـــة ( بعن
 بمستشفيات جامعة عين شمس:

كيف كالعكامؿ التػي يجػب مالت كأبعادتكضيح مفيـك التمكيف كأىمية التمكيف إلى الدراسة  ىذه ىدفت 
 عمػىبػالتطبيؽ  كذلػؾ معكقات كمحددات التمكيف كنتائج التمكػيف، عمىالتمكيف، كالتغمب  ألحداثمراعاتيا 
مػػدركات العػػامميف  عمػػىكمػػا اسػػتيدفت أيضػػا التعػػرؼ  بمستشػػفيات جامعػػة عػػيف شػػمس، اإلداريػػةالكظػػائؼ 
القػػدرة  الكفػػاءة، ،األىميػػةالتمكػػيف التػػي تشػػمؿ ) ألبعػػادبمستشػػفيات جامعػػة عػػيف شػػمس  اإلداريػػةبالكظػػائؼ 

 .(التأثير االختيار، عمى
 ية:وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التال

  .بدرجة أعمي مف المتكسط لمتمكيف( األكؿ)البعد  األىميةلبعد  اإلداريةالعاممكف بالكظائؼ  إدراؾ  -
 . حد ما مف المتكسط إلىبعد الكفاءة بدرجة مرتفعة  اإلداريةالعاممكف بالكظائؼ  إدراؾ  -
 .ما مف المتكسط حد إلىاالختيار بدرجة منخفضة  عمىبعد القدرة  اإلداريةالعاممكف بالكظائؼ  إدراؾ  -
 بدرجة أقؿ مف المتكسط. التأثيربعد  اإلداريةالعاممكف بالكظائؼ  إدراؾ  -
 

 ثالثًا: الدراسات األجنبية:

( بعنــوان: مفيــوم التمكــين وتفــويض الســمطة لــدى المعممــين فــي Weshah2012 (دراســة) 1
 : دراسة مقارنة.واألستراليةالمدارس األردنية 

The perception of Empowerment and Delegation of Authority by Teachers 
in Australian and Jordanian Schools: A Comparative Study. 
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى استكشػػاؼ التمكػػيف كتفػػكيض السػػمطة لػػدل المعممػػيف كمػػا يػػدركيا المعممػػكف فػػي 

تتعػاكف مػع الجامعػة األردنيػة المدارس األسترالية كاألردنية، كتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع المدارس التي 
في عماف كجامعة معيد ممبكرف الممكػي فػي ممبػكرف فػي كػال البمػديف؛ األردف كأسػتراليا، حيػث تككنػت عينػة 

( مػػػػف المعممػػػػيف 105( مػػػػف المدرسػػػػيف فػػػػي المػػػػدارس العامػػػػة فػػػػي األردف كأسػػػػتراليا، )188الدراسػػػػة مػػػػف )
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نفسػو، كتراكحػت الفئػة العمريػة لممعممػيف  سػتبانةكا اال( مػف المعممػيف األسػترالييف الػذيف أكممػ83األردنييف ك)
 الذم تـ تطكيره مف قبؿ الباحث. ستبانة( سنة، كقاـ المشارككف باإلجابة عمى اال50-24ما بيف )

 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
 .متكسطان مستكل التمكيف كتفكيض السمطة لدل المعمميف في المدارس األردنية، كاألسترالية كاف   -
أف مسػػػػػتكل التمكػػػػػيف بأبعػػػػػاده )صػػػػػنع القػػػػػرار، كاالتصػػػػػاالت، كالعالقػػػػػات البشػػػػػرية، كالتنميػػػػػة المينيػػػػػة،   -

كاالسػػػتقالؿ الػػػذاتي، كتفػػػكيض السػػػمطة( لػػػدل المعممػػػيف فػػػػي المػػػدارس األسػػػترالية أعمػػػى مػػػف نظػػػرائيـ مػػػػف 
 المعمميف في المدارس األردنية.

فػػي تقػػديرات المسػػتجيبيف لمسػػتكل  ( ≤ 1.12)لػػة تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل دال  -
 التمكيف كتفكيض السمطة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح الدراسات العميا.

فػي تقػديرات المسػتجيبيف لمسػتكل  ( ≤ 1.12)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل داللػة   -
 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي كالجنس كالخدمة. التمكيف كتفكيض السمطة في المدارس األردنية كاألسترالية

فػػي تقػػديرات المسػػتجيبيف لمسػػتكل  ( ≤ 1.12)تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة   -
التمكػػيف كتفػػكيض السػػمطة فػػي المػػدارس األردنيػػة كاألسػػترالية كفقػػان لنػػكع المدرسػػة )المركزيػػة أك الالمركزيػػة( 

 ف في المدارس الالمركزية في كال البمديف.ككانت ىذه الفركؽ لصالح المعممي

ــين الموظــف: دراســة بعنــوان: (Judeh2012 دراســة )(  2 ــين الثقــة وتمك ــل العالقــة ب ف تحمي
   ميدانية ف

 An analysis of the Relationship between trust and Employeeف
Empowerment: A Field study” 

التنظيميػػة كمسػػتكم تمكػػيف المػػكظفيف، باالضػػافة الػػي ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة الػػي تعػػرؼ مسػػتكم الثقػػة 
ذلػػؾ سػػػعت الدراسػػة لمتحقيػػػؽ فػػػي العالقػػة بػػػيف ابعػػػاد الثقػػة التنظيميػػػة كالعالقػػػات الشخصػػية ،كأبعػػػاد تمكػػػيف 
المكظفيف كتككف مجتمع الدراسػة مػف العػامميف فػي خمػس مػف الصػحؼ كالشػركات المصػنعة لمػكرؽ المقػكم 

ككانػت أداة  مكظفان  (206مع البيانات مف عينة المكظفيف تككنت مف )المدرجة في" بكرصة عماف " كتـ ج
مػػف جػػزأيف الجػػزء االكؿ يعبػػر عػػف الثقػػة التنظيميػػة كالعالقػػات الشخصػػية  يتػػألؼ اسػػتبانةة عػػف ر المسػػح عبػػا

 مستخدما المنيج الكصفي التحميمي. ،زء الثاني يعبر عف أبعاد التمكيفكالج
 ي:نتائج الدراسة كالتال أبرزوكان من 

تقديرات المستجيبيف لمثقة التنظيمية جاءت بدرجػة متكسػطة كأف درجػة العالقػة الشخصػية أقػؿ مػف درجػة  -
 .الثقة التنظيمية
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المرتبػة  عمػى( كحصػؿ بعػد االثػر أقػؿ مػف المتكسػط )بدرجػة قميمػة أبعادهمستكم تمكيف المكظفيف بجميع  -
 .بة االخيرة جاء بعد تقرير المصيراالكلي كفي المرت

 .ة كتكيف المكظفيفقة ذات داللو احصائية ايجابية كبيرة بيف الثقة التنظيميكجكد عال -
فتمكين الموظفين بوصفة أداة فعالة لزيادة الفعاليـة االداريـة بعنوان:( Darlington 2007 (دراسة (3

 في منطقة الحكومة المحمية أومونيوتشي، في نيجيرياف.
“Employee empowerment as an effective tool to increase administrative 
efficacy in the Local Government Area of Umunneochi, Nigeria” 
ىػػػػدفت الدراسػػػػة الػػػػي تقػػػػيـ معرفػػػػة االداريػػػػيف لمفيػػػػـك تمكػػػػيف المػػػػكظفيف كالتعػػػػرؼ الػػػػي الخصػػػػائص 

بشػػكؿ  تطبيقػػوكػػاف برنػػامج تمكػػيف المكظػػؼ تػػـ  إذاالرئيسػػية كمزايػػا برنػػامج تمكػػيف المكظػػؼ، كلتحديػػد مػػا 
عػف مجمكعػة مػف المقػابالت  ( مكظفػا ككانػت أداة الدراسػة ىػي عبػارة270تألفت عينة الدراسة مػف ) فعاؿ،
 .المعمقة

 : التالي نتائج الدراسةن من أبرز وكا
الػرغـ مػف أف العػامميف يرغبػكف بالمزيػد مػف المشػاركة فػي مجػاؿ صػنع القػرار كالسػمطة االداريػػة  عمػى أنػو -

تنفيػذ كتسػييؿ عمميػة  عمػىليف غير مدركيف لمفػاىيـ التمكػيف ممػا أفقػدىـ القػدرة الالمركزية، كلكف المسئك 
 ممارسة التمكيف االدارم لممكظفيف.

عدـ رغبة الحككمة المركزية في االعتراؼ بأف ىناؾ مػا يػؤدم الػي اعاقػة تطبيػؽ التمكػيف االدارم سػكاء  -
 عمػىي عػدـ قػدرة الحككمػة المحميػة أدم الػ االدارات، مماكالتكعية كعدـ تطكير  نقص التدريبمف حيث 

 العمؿ بفاعمية أكبر، كتكسيع نطاؽ فيـ التمكيف لدم االدارييف.
انخفاض الركح المعنكية لمعامميف في الحككمة المحمية مع الحاجػة الػي المزيػد مػف المشػاركة الفعالػة بػيف  -

 االدارييف كالمكظفيف.
ر ذلك عمي العالقة بـين التمكـين الموظـف ( بعنوان الصراع مع المشرفين وأثOnne2004 ( دراسة (4

 "ووالءه التنظيمي
“The Barriers effect of conflict with superiors in the relationship between 
employee empowerment and organizational commitments”. 

العالقػػة بػػيف  عمػػىىػػدفت الدراسػػة الػػي تعػػرؼ طبيعػػة الصػػراع بػػيف المػػكظفيف كالمشػػرفيف كأثػػر لػػؾ   
( اسػػتبانة لمعممػػي المػػدارس الثانكيػػة فػػي 91الباحػػث بتكزيػػع ) لػػو، كقػػاـتمكػػيف المكظػػؼ كالػػكالء التنظيمػػي 

 .لتمكيف االدارم كالكالء التنظيميكانطمؽ الباحث مف افتراض أف العالقة ايجابية بيف ا )ىكالندا(،





 

76 

 

 :نتائج الدراسة التالي أبرزان من وك
العميا عادة ما يقكمكف بمتابعة تنفيذ أىداؼ التنظيـ كالقيـ التي يجػب أف يمتػـز اف المشرفيف في االدارات  -

 بيا األفراد في المستكيات االدارية العميا.
 عمػػىالصػػراع بػػيف ىػػذيف المسػػتكييف االداريػػيف يعيػػؽ عمميػػة التمكػػيف االدارم، كلكػػف يحػػافظ  الخػػالؼ اك -

 .مستكم معيف مف االلتزاـ التنظيمي

 ت المحور األول التعميق عمى دراسا 
 نجد أف: التمكيف اإلدارم لدراسات السابقة التي تناكلتامف خالؿ استعراض     
  :حيث اتفقػت التمكيف اإلدارمتباينت كتنكعت الدراسات السابقة التي تناكلت أواًل: من حيث األىداف ،

دراسػػة كػؿ مػػف  فػي معظميػا عمػػى ربػط التمكػػيف اإلدارم بمتغيػرات تختمػػؼ بػاختالؼ الدراسػة، حيػػث ىػدفت
( إلى معرفة العالقة 2009(، )المعاني كارشيدة، 2011(، )نسماف، 2012(، )العطار، 2013)الزاممي، 

( معرفة عالقػة التمكػيف اإلدارم بفاعميػة 2013بيف التمكيف اإلدارم كاإلبداع، بينما ىدفت دراسة )عفانة، 
فيػػدفت لمعرفػػة مفيػػـك التمكػػيف ( 2004، شػػياب، )(Darlington, 2007)العمػػؿ، أمػػا دراسػػة كػػؿ مػػف 

فدرسػػػت عالقػػػة التمكػػػيف اإلدارم بالثقػػػة  (Judeh, 2012)اإلدارم كعناصػػػره كخصائصػػػو، أمػػػا دراسػػػة 
لمعرفػػػة العالقػػػة بػػػيف التمكػػػيف اإلدارم كالصػػػراع بػػػيف  (Onne, 2012)بػػػالنفس، بينمػػػا تيػػػدؼ دراسػػػة 

فػػػػة محػػػػددات كنتػػػػائج تمكػػػػيف ( فسػػػػعت لمعر 2002المػػػػكظفيف كالمشػػػػرفيف، أمػػػػا دراسػػػػة )المبػػػػيض كعػػػػكاد، 
( فتطرقػػػت إلػػػى التمكػػػيف اإلدارم فػػػي أدارة األزمػػػات، أمػػػا دراسػػػة 2010العػػػامميف، أمػػػا دراسػػػة )عريقػػػات، 

 ( فتطرقت إلى دكر التمكيف اإلدارم في إدارة األزمات.2011)مسعكد، 
ف اإلدارم مف يختمؼ عف جميع الدراسات التي تناكلت التمكي :البحث الحاليوبناء عمى ما سبق؛ فان    

 ييدؼ إلى دراسة العالقة بيف التمكيف اإلدارم كالدافعية لإلنجاز. حيث اليدؼ؛ حيث أف البحث الحالي
  :فقػػد التمكػػيف اإلدارماختمفػػت كتنكعػػت عينػػات الدراسػػات التػػي تناكلػػت ثانيــًا: مــن حيــث عينــات الدراســة ،

ارس مثػػؿ دراسػػة كػػؿ مػػف )الزاممػػي، شػػممت الدراسػػات السػػابقة عينػػات مختمفػػة تنكعػػت مػػا بػػيف مػػديرم المػػد
(، كمنيا مف استيدفت معممػي المػدارس 5166(، )مسعكد، 5165(، )جابر، 5164(، )السكيعي، 5164

، كمنيا مف استيدفت العامميف كاالكاديمييف بالجامعات مثػؿ دراسػة كػؿ مػف (Onne, 2004)مثؿ دراسة 
(، أمػا دراسػة كػؿ مػف 5119ي كارشػيدة، (، )المعػان5161(، )الرقب، 5166(، )نسماف، 5165)العطار، 
 ,Darlington)(، 5111(، )الشػػػػمرم، 5161)عريقػػػات، ، (Judeh, 2012)(، 5164)عفانػػػة، 
( فقد استيدفت العػامميف بالشػركات كالمؤسسػات األىميػة، بينمػا اسػتيدفت دراسػة 5113)شياب، ، (2007

 ( المكظفيف اإلدارييف بالمستشفيات.5115)المبيض كعكاد، 
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(، )نسػماف، 5165كػؿ مػف )العطػار، يتفػؽ مػع دراسػة  ء عمـى مـا سـبق؛ فـان البحـث الحـالي:وبنا 
( كالتي اسػتيدفت العػامميف بالجامعػات، كتختمػؼ مػع 5119(، )المعاني كارشيدة، 5161(، )الرقب، 5166

 باقي الدراسات التي استيدفت عينات أخرم.
   :سات ىذا المحكر المنيج الكصفي التحميمي.استخدـ الباحثكف في جميع دراثالثًا: من حيث المنيج 

يتفؽ مع جميع دراسات ىذا المحػكر، حيػث اسػتخدـ الباحػث فػي البحػث  فان البحث الحالي: وبيذا 
 .الحالي المنيج الكصفي التحميمي

   :كدراسػػة كػػؿ مػػف  محميػػة تباينػػت الدراسػػات مػػا بػػيف دراسػػات رابعــًا: مــن حيــث بيئــة وزمــان الدراســات
، كىنػػػاؾ (3161(، )الرقػػػب، 3166(، )نسػػػماف، 3163(، )العطػػػار، 3162، )عفانػػػة، (3162)الزاممػػػي، 

( كالتػي 2002(، )المبػيض كعػكاد، 2002(، )السيد، 2004دراسات عربية مثؿ دراسة كؿ مف )شياب، 
( فأجريػػػػت فػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة 2012(، )جػػػػابر، 2013أجريػػػػت فػػػػي مصػػػػر، أمػػػػا دراسػػػػة )السػػػػكيعي، 

( فأجريػػت فػػي 2006(، )الشػػمرم، 2009(، )المعػػاني كارشػػيدة، 2010ريقػػات، السػػعكدية، أمػػا دراسػػة )ع
التػػي أجريػػت فػػي نيجيريػػا، كدراسػػة  (Darlington, 2007)األردف، أمػػا الدراسػػات األجنبيػػة مثػػؿ دراسػػة 

(Onne, 2004) ،( 2013أمػا أحػدث دراسػات ىػذا المحػكر فيػي دراسػة )الزاممػي،   فأجريػت فػي ىكلنػدا
(، )المبػيض 2002ـ(، كأقدـ دراسات ىذا المحكر ىي دراسة كؿ مػف )السػيد، 2013كالتي أجريت عاـ )

 ـ(.2002( كالتي أجريتا عاـ )2002كعكاد، 
(، )عفانػػة، 3162)الزاممػػي، يتفػػؽ مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف  وبنــاء عمــى مــا ســبق؛ فــان البحــث الحــالي: 
دراسػػػػػػػة )البيئػػػػػػػة مػػػػػػػف حيػػػػػػػث بيئػػػػػػػة ال( 3161(، )الرقػػػػػػػب، 3166(، )نسػػػػػػػماف، 3163(، )العطػػػػػػػار، 3162

الفمسطينية(، كيختمؼ مع باقي دراسات ىذا المحػكر فػي بيئػة الدراسػة سػكاء التػي أجريػت فػي البيئػة العربيػة 
(، )السػػػكيعي، 2002(، )المبػػػيض كعػػػكاد، 2002(، )السػػػيد، 2004)شػػػياب، منيػػػا مثػػػؿ دراسػػػة كػػػؿ مػػػف 

أك التػي (، 2006لشمرم، (، )ا2009(، )المعاني كارشيدة، 2010(، )عريقات، 2012(، )جابر، 2013
 .(Onne, 2004)، (Darlington, 2007)أجريت في البيئة األجنبية مثؿ دراسة كؿ مف 

  :اتفقػت جميػع الدراسػات السػابقة ليػذا المحػكر، حيػث اسػتخدمت خامسًا: من حيث األدوات المسـتخدمة
 .جميعيا االستبانة كأداة لمدراسة

ــان البحــث الحــالي:  ــى مــا ســبق؛ ف ــاء عم ؽ مػػع جميػػع دراسػػات ىػػذا المحػػكر فػػي اسػػتخداـ يتفػػ وبن
 ، كىي نفس أداة البحث الحالية.االستبانة كأداة

 

  :ــائج أثبتػػت جميػػع الدراسػػات السػػابقة أىميػػة التمكػػيف اإلدارم لعينػػات الدراسػػات سادســًا: مــن حيــث النت
سسػات الرسػمية المختمفة، كضركرة تمكػيف العػامميف لػدييـ إداريػان سػكاء فػي المػدارس أك الجامعػات أك المؤ 

 أك األىمية، بما يضمف فعالية أفضؿ بالعمؿ.
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 المحور الثاني
 الدراسات المتعقمة بالدافعية لإلنجاز

 أواًل: الدراسات المحمية )الفمسطينية(:

( بعنوان: االغتـراب النفسـي وعالقتـو بالدافعيـة لإلنجـاز لـدى المعـاقين 2012( دراسة شحادة )1
 بصريًا في محافظات غزة.

ذه الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى مػدل العالقػة بػيف االغتػراب النفسػي كالدافعيػة لإلنجػاز لػدل المعػاقيف ىدفت ى
بصػػػريان كالتعػػػرؼ عمػػػى مسػػػتكل االغتػػػراب النفسػػػي كمسػػػتكل الدافعيػػػة لإلنجػػػاز لػػػدييـ، ككػػػذلؾ الكشػػػؼ عػػػف 

الجػػنس، المرحمػػة الفػػركؽ فػػي مسػػتكل االغتػػراب النفسػػي كالدافعيػػة لإلنجػػاز لػػدل المعػػاقيف تبعػػان لممتغيػػرات )
التعميمية، المسػتكل التعميمػي لػوب، المسػتكل التعميمػي لػوـ، المسػتكل االقتصػادم لوسػرة، درجػة اإلعاقػة، 

( طالبػػان كطالبػػة 82( طالبػػان كطالبػػة، مػػنيـ )120سػػبب حػػدكث اإلعاقػػة(، كقػػد تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
بػان كطالبػة مسػجميف فػي الجامعػة اإلسػالمية، ( طال38مسجميف في مدرسة النػكر كاألمػؿ لممعػاقيف بصػريان ك)

كاستخدمت الباحثة مقياس االغتػراب النفسػي كىػك مػف إعػداد الباحثػة، كمقيػاس الدافعيػة لإلنجػاز مػف إعػداد 
 إيماف ابك شعباف.

 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
 عية لإلنجاز.كجكد عالقة ارتباطية سالبة بيف الدرجة الكمية لالغتراب النفسي كالداف -
 لصالح الذككر. كذلؾعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االغتراب النفسي تعزم لمتغير الجنس  -
ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي االغتػػراب النفسػػي تعػػزم لمتغيػػرات الدراسػػة )المرحمػػة التعميميػػة،  -

لوسػػرة، درجػػة اإلعاقػػة، سػػبب  المسػػتكل التعميمػػي لػػوب، المسػػتكل التعميمػػي لػػوـ، المسػػتكل االقتصػػادم
 .حدكث اإلعاقة(

: فالثقافة التنظيمية لممدرسة الحكومية، وعالقتيا ( بعنوانم0202دراسة األغا وسكيك ) (2
 .فبالدافع لإلنجاز لدى طمبة الثانوية العامة بمحافظات غزة

نجاز لدل طمبة ىدفت التعرؼ إلى العالقة بيف الثقافة التنظيمية لممدرسة الحككمية، كالدافع لإل
كما  التحميمي،كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي  غزة،الثانكية العامة مف كجية نظرىـ في محافظات 

كتـ استخداـ االستبانة، كمقياس الدافع لإلنجاز كأداتيف لمبحث، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة 
ة في محافظة غزة، كلتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا قاـ الباحثاف باستخداـ برنامج الرـز الثانكية العام
 . خكرك نبا(، كالمتكسطات الحسابية، كالتكرارات كمعادلة ألفا SPSSاإلحصائية )
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 أىم النتائج التالية: الدراسة وقد أظيرت
 العامة لمعالقة بيف الثقافة التنظيمية  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تقدير طمبة الحككمية

 . إلنجاز لدييـ تعزم لمتغير التخصصكالدافع ل الحككمية،لممدرسة 
 تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ درجة تقدـ تقديرىـ ليذه العالقة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ،

 لصالح الطمبة ذكم التحصيؿ المرتفع. 

استقصاء أثر اسـتخدام التعمـيم المـدمج فـي تـدريس مقـرر  (0202دراسة عوض وأبي بكر )(  3
 .التدخل في حاالت األزمات والطوارئ عمى تحصيل الدارسين في منطقة طولكرم التعميمية

تحقيؽ ىدؼ الدراسػة اختيػرت شػعبتاف دراسػيتاف لمقػرر التػدخؿ، كقػد مثمػت ىدفت ىذه الدراسة إلى 
ة التي درست مقرر التدخؿ باستخداـ أسمكب التعميـ المدمج، إحدل الشعبتيف الدراسيتيف المجمكعة التجريبي

( دارسػان، 24كقػد بمػغ إجمػالي عينػة الدراسػة ) التقميديػة،المجمكعة الضابطة التي درسػت بالطريقػة  كاألخرل
   .( دارسان مثمكا المجمكعة الضابطة42( دارسان مثمكا المجمكعة التجريبية، ك)81)

ي متكسػط التحصػيؿ لػدل الدارسػيف فػي مقػرر التػدخؿ فػي حػاالت كقد بينػت النتػائج كجػكد فػركؽ فػ
كفػػي  ،األزمػات كالطػكارئ فػػي مسػتكل تحصػػيؿ الدارسػيف بػػيف المجمكعػة التقميديػػة كمجمكعػة التعمػػيـ المػدمج

نيايػػة الدراسػػة أكػػد الباحثػػاف عمػػى ضػػركرة االىتمػػاـ مػػف قبػػؿ الجامعػػات بإدخػػاؿ أسػػمكب التعمػػيـ اإللكتركنػػي 
كأىميػػة تػػدريب  االفتراضػػية،، كضػػركرة اسػػتخداـ تقنيػػة الصػػفكؼ الجػػامعيمج فػػي التعمػػيـ بػػنمط التعمػػيـ المػػد

 .النمط مف التعميـالمدرسيف كالدارسيف عمى ىذا 
 

( مستوى اتجاه طمبة كميات التعميم التقني نحو استخدام 0228( دراسة البرعاوي والسحار )4
 لإلنجاز لدييم.  ومستوى الدافعيةالتقنيات الحديثة 

لجامعة اإلسالمية ككمية ( مف طالب الكسائط المتعددة كطالباتيا في ا543مغت عينة الدراسة )كب
 أداتيف ألغراضكقد استخدـ الباحثاف في ىذه الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي، كأعد الباحثاف المجتمع، 

( كقد استخدمت المتكسطات زتعميـ التقني، كالدافعية لإلنجااتجاىات الطمبة نحك الالدراسة الحالية كىما: )
 .الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي كاختبار )ت( كمعامؿ االرتباط بيرسكف

كأظيرت النتائج أف درجة االتجاه نحك استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ عالية جدان، حيث بمغ 
 التقني،لدرجة الكمية لالتجاه نحك التعميـ %(، كما تبيف كجكد عالقة دالة إحصائيان بيف ا86الكزف النسبي )

، كذلؾ كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الدرجة الدرجة الكمية لمدافعية لإلنجاز كبيف
 .، كالمستكل الدراسي(سة التعميمية، كنكع المؤستعميـ التقني تعزم لممتغيرات: )الجنسالكمية لالتجاه نحك ال
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ودافع  التحصيل،أثر نموذج تسريع تعميم العموم عمى بعنوان:  (0227دراسة أبي حجمة ) ( 5
 االنجاز، ومفيوم الذات، وقمق االختبار لدى طمبة الصف السابع في محافظة قمقيمية. 

( طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ السابع في المدارس الحككمية 831قد تككنت عينة الدراسة مف )
افظة قمقيمية ، مكزعيف عمى أربع شعب في أربع مدارس مختمفة: )مدرستا التابعة لمديرية تربية كتعميـ مح

شعبة لمذككر كأخرل لإلناث( بطريقة عشكائية تمثالف الشعبتيف يرت  شعبتاف: )ذككر، كمدرستا إناث( كاخت
 ( طالبان 65التجريبيتيف، كدرستا باستخداـ نمكذج تسريع تعميـ العمـك كطريقة تدريس، ككاف عدد أفرادىما )

( طالبة، أما الشعبتاف االخرياف، فقد درستا بطريقة التدريس التقميدية، 46( طالبان ك)38كطالبة، منيـ )
كاستخدمت الدراسة اختبار  .( طالبة24)( طالبان ك33، منيـ )( طالبان كطالبة18عدد أفرادىا ) ككاف

، أعدت مقاييس التحصيؿ المعرفي العممي المعد لمشركع تسريع التفكير الذىني مف خالؿ ت عميـ العمـك
يكـ ذاتيـ، كقمؽ االختبار ، كمفالطمبةدافعية اإلنجاز، كمفيكـ الذات كقمؽ االختبار لقياس دافعية إنجاز 

 كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:  ،لدييـ

نمكذج كقمؽ االختبار لدل طمبة الصؼ السابع الذيف تعممكا العمكـ ب االنجاز،ال يكجد فركؽ في دافع  -
 .عممكا العمكـ بالطريقة التقميديةتسريع العمكـ كبيف الذيف ت

لسابع في ال يكجد فركؽ في التحصيؿ كدافع االنجاز كمفيـك الذات كقمؽ االختبار لدل طمبة الصؼ ا -
 .مادة العمـك تعزم لمجنس

ؼ السابع في كقمؽ االختبار لدل طمبة الص الذات،كمفيكـ  اإلنجاز،ال يكجد فركؽ في التحصيؿ كدافع  -
 .ميـ كالجنسمادة العمـك مف برنامج تسريع التعميـ تعزم إلى التفاعؿ بيف طريقة التع

 :العربيةالدراسات  ثانيا:

( بعنوان: فعالقة دافعية اإلنجاز بموضع الضبط، 0200) دراسة سالم، وقبيل، والخميفة ( 0
 فبالسودان ومستوى الطموح، والتحصيل الدراسي، لدى مؤسسات التعميم العالي

ىدفت إلى معرفة العالقة االرتباطية بيف دافعية اإلنجاز، كمكضع الضبط كمستكل الطمكح، 
كالتحصيؿ الدراسي لدل الطمبة الجامعييف بالسكداف، كقد تككف المجتمع األصمي ليذه الدراسة مف طالب، 

، كقد بمغ ح ( طالبان 542جـ العينة )كطالبات مؤسسات التعميـ العالي، حككمية كأىمية بكالية الخرطـك
%( بالسنة الدراسية الثالثة، تـ اختيارىـ بطريقة 27) أنثى( 643%(، ك)34( ذكران )616منيـ ) ،كطالبة

العينة العشكائية الطبقية، مف مؤسسات التعميـ العالي السكدانية، كلجمع المعمكمات مف أفراد العينة تـ 
مقياس كاميميا عبد  -مقياس جيمس لمكضع الضبط  - از، كنيجارد لدافعية اإلنججسيـاستخداـ: مقياس 

 الفتاح لمستكل لطمكح ، فضالن عف درجات أعماؿ السنة ، كاالمتحانات النيائية لكؿ عاـ دراسي.
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 :، أىميات الدراسة إلى مجمكعة مف النتائجكقد خمص
 .تكجد عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيان، بيف دافعية اإلنجاز، كمكضع الضبط 
 .تكجد عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيان، بيف دافعية اإلنجاز، كمستكل الطمكح 
  دالة إحصائيان بيف دافعية اإلنجاز كالتحصيؿ الدراسي. ارتباطيةال تكجد عالقة 

( بعنـوان: فاعميـة برنـامج إرشـادي لتنميـة دافعيـة اإلنجـاز لـدى عينـة 2009) ( دراسة سميمان2
 .من المراىقين المكفوفين

ىدفت ىذه الدراسة إلى استخداـ برنامج إرشادم في رفع مستكل دافعية اإلنجاز لعينة مف الطالب  
المراىقيف المكفكفيف كالتأكد مف فاعميتو، كما ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف مدل االختالؼ بيف الجنسػيف 

أكليػاء األمػكر كالمعممػيف في مستكل دافعية اإلنجاز، ككذلؾ لتقديـ قدر ممكػف مػف المعمكمػات التػي تسػاعد 
( طالػب 40في التعامؿ مع ما يمكف أف يعترم المراىؽ الكفيؼ مف مشكالت، كتككنت عينة الدراسػة مػف )

كطالبػػة مػػف طػػالب المػػرحمتيف اإلعداديػػة كالثانكيػػة، كتػػـ تقسػػيـ العينػػة إلػػى مجمػػكعتيف، المجمكعػػة التجريبيػػة 
( طالبػػان كطالبػػة، كاسػػتخدـ الباحػػث كػػأدكات 20قكاميػػا )( طالبػػان كطالبػػة، كالمجمكعػػة الضػػابطة 20كقكاميػػا )

لمدراسة، مقياس الكضع االجتماعي ػ االقتصادم كمقياس ككسػمربمفيك لمػذكاء، كمقيػاس دافعيػة اإلنجػاز مػف 
 إعداد الباحثة كالبرنامج اإلرشادم المستخدـ مف إعداد الباحثة أيضان.

 أىم النتائج التالية: الدراسة وقد أظيرت
لبرنػػػامج اإلرشػػػادم فػػػي تنميػػػة دافعيػػػة اإلنجػػػاز لػػػدل أفػػػراد المجمكعػػػة التجريبيػػػة الػػػذيف اشػػػترككا فػػػي فاعميػػػة ا

البرنػػػامج، كأثبتػػػت النتػػػائج أف البرنػػػامج اإلرشػػػادم ثابػػػت كفعػػػاؿ كلػػػو كفػػػاءة طكيمػػػة المػػػدل كمػػػا أثبتػػػو نتػػػائج 
 المتابعة.

وب تفكير حـل المشـكمة ( بعنوان: أثر درجة الذكاء والدافعية عمى أسم2004) دراسة قطامي ( 3
 لدى الطمبة المتفوقين في سن المراىقة.

ىدفت ىػذه الدراسػة إلػى استقصػاء تػأثير درجػة الػذكاء بدرجػة الدافعيػة لإلنجػاز عمػى أسػمكب تفكيػر  
حؿ المشكمة لدل الطمبة الذككر المتفكقيف في سف المراىقة بمدينة عماف، ككانت عينة الدراسػة مككنػة مػف 

دكات الدراسة استخدمت الباحثة مقياس رافػف المطػكر كاختيػار الدافعيػة لإلنجػاز كاختبػار ( طالبان، ككأ538)
 مستكل تفكير حؿ المشكمة.

 أىم النتائج التالية: الدراسة وقد أظيرت
أف درجات الذكاء مف أكثر العكامؿ قدرة عمى تفسير تبايف مستكل أسمكب تفكير حػؿ المشػكمة العشػكائي  -

 المنظـ.
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اء نسبة عالية في قيمتو لمتنبؤ بتبياف مستكل تفكير الطمبة المتفكقيف فيمػا أظيػر عامػؿ أظير عامؿ الذك -
 اإلنجاز نسبة متدنية جدان.

( بعنوان: فضغوط العمل وعالقتيا بالدافعية نحو العمل لدى رؤساء 0222)دراسة الزعبي  (4
 األقسام األكاديمية في الجامعات األردنيةف  

ستك ضغكط العمؿ التي يعاني منيا رؤساء األقساـ األكاديمية في ىدفت الدراسة إلى معرفة م
الجامعات األردنية، كمستكل دافعيتيـ نحك العمؿ ، فضالن عف التعرؼ عمى درجة اختالؼ الدافعية نحك 
العمؿ تنبئان الختالؼ ضغكط العمؿ، كسنكات الخبرة في العمؿ، كالمساندة االجتماعية، كنكع الجامعة كقد 

( رئيس قسـ، كاستخدمت في ىذه 475ة الدراسة كمف مجتمع الدراسة كامالن كعدد أفراده )تككنت عين
الدراسة أكاتاف، كىما أداة ضغكط العمؿ، أداة الدافعية نحك العمؿ، كأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل 

د عينة ضغكط العمؿ لدل أفراد عينة الدراسة كاف متكسطان، كأف مستكل الدافعية نحك العمؿ لدل أفرا
الدراسة كاف عاليان، كىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل ضغكط العمؿ كمستكل الدافعية نحك 

 العمؿ.                                                                         

لدى طالب ( بعنوان: الدافع لإلنجاز وعالقتو بقمق الموت 2002) دراسة عبد الخالق والنيال ( 5
 دولة قطر.

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى بحػػث العالقػػة بػػيف الػػدافع لإلنجػػاز كقمػػؽ المػػكت لػػدل عينػػات مػػف الطػػالب فػػي 
( طالبان كطالبة مف المرحمػة الثانكيػة، كتػـ تطبيػؽ مقيػاس 422دكلة قطر، ككانت عينة الدراسة مككنة مف )

 الدافع لإلنجاز كمقياس قمؽ المكت كأدكات لمدراسة.
 أىم النتائج التالية: دراسةال وقد أظيرت

 أف جميع معامالت االرتباط بيف الدافع لإلنجاز كقمؽ المكت غير دالة. -
طمبة الجامعة كطالباتيا ليـ متكسط أعمى بالمقارنة إلى طالب الثانكية كطالباتيا بالمػدارس فػي كػؿ مػف  -

الفرؽ في الدافع لإلنجاز الدافع لإلنجاز كقمؽ المكت ككاف حجـ التأثير متكسط في كؿ الحاالت ما عدا 
 بيف طمبة الثانكم كطمبة الجامعة حيث كاف حجـ التأثير صغيران أيضان. 
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 ثالثًا: الدراسات األجنبية: لمدافعية لالنجاز:
فالتعميم اإليجابي باستخدام المثير الثقافي في دعم ثقافة  بعنوان:( Ware 0202 (دراسة( 0

 . صل أفريقيفاإلنجاز لمطالب األمريكيين من أ
 WARM DEMANDER PEDAGOGY Culturally Responsive Teachingف

"That Supports a Culture of Achievement for African American 

Students ف.   
، حيث ظيرت ىذه الطرؽ التعميمية خالؿ دراسة التعرؼ إلى طرؽ التعميـ اإليجابيىدفت    

 المتحدة، كماريكييف مف أصؿ أفريقي( في مدارس الكاليات )أم اختبرت طرؽ تدريس معمميف حضرييف
ىدفت إلى المساىمة في البحكث المتعمقة باستراتيجيات التدريس لممعمميف، كتعزيز استراتيجيات التدريس 

  يأتي:( كتناكلت الدراسة ما مف خالؿ المالحظات كالمقابالت )دراسة الحالة في المدارس
  كالمعتقدات؟لتعميمية كيؼ كصؼ كؿ معمـ الممارسات ا .6
  كالمعتقدات؟ماىي أكجو الشبو كاالختالؼ القائمة بيف ممارسات المعمميف  .5
أثرت عمى  ، كالطالب،مشتركة( بيف المعمميفالخمفية الثقافية )العرقية ال ىؿ ىناؾ دليؿ عمى أف .4

 ؟ الممارسات التعميمية
التجريبية، ككاف أكؿ مصدر كقد تـ استخداـ مصدريف رئيسيف مف البيانات مف أجؿ الدراسة 

لمبيانات ىك: المقابالت، كانت ىناؾ ثالث مقابالت رسمية شبو منظمة، كالمصدر الثاني لمبيانات: 
المالحظات التي جمعت مف خالؿ المالحظة لمفصكؿ الدراسية، حيث تـ مالحظة الفصكؿ ثالث مرات 

 لمدة ساعة، خالؿ ستة أشير متكاصمة. 
 النتائج التالية:وقد أظيرت الدراسة أىم 

تجعميـ يحفزكف الطمبة عمى  كمستقرة،ف التربية تستجيب ثقافيان، حيث إف إيجاد المعمميف بيئات آمنة إ
نجاز أعماليـ، بغض النظر عف  العرقي لممعمـ، فيك يستطيع أف يتكيؼ  االنحدارالعمؿ بجدية أكبر، كا 

 مع طمبتو، كيكفر ليـ البيئة المحفزة لمعمؿ كاإلنجاز.
استقصاء العالقة بين أسموب حل المشكالت ودافعية فبعنوان: (Cassidy 2002 (سةدرا (2

 فاإلنجاز واالكتئاب النفسي وفاعمية األفراد في حالة طوارئ وىمية
في مدينة لندف  عامان  50 – 18 بأعمار تراكحت بيف ( متطكعان 107تألفت عينة الدراسة مف )

(Londonفي بريطانيا )، ( فقرة كتتضمف ىذه 24استبانة حؿ المشكالت المؤلفة مف) كاستخدـ في الدراسة
األسمكب ك ضبط حؿ المشكالت ك كىي اإلحساس بالعجز  ؛االستبانة ستة عكامؿ ألسمكب حؿ المشكالت

(، Approach Style)أسمكب التجنب كأسمكب المقاربةك بحؿ المشكالت  ةالثقة المرتبطك اإلبداعي 
( فقرة تقيس 49( لدافعية اإلنجاز كىي تتألؼ مف )Cassidy) زدمكاستخدـ أيضا في الدراسة استبانة كا
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السعي نحك ك الييمنة ك شدة الحرص عمى اكتساب األشياء ك ( عكامؿ لدافعية اإلنجاز ىي أخالقية العمؿ 7)
أما األداة الثالثة المستخدمة في  ،كاإلتقاف (Status Aspiration)طمكح المكانة ك ركح المنافسة ك التفكؽ 
كىي استبانة لقياس ( GMQ – 12) ( فقرة مف استبانة الصحة العامة12) فكانت نسخة ؿالدراسة 

. كقد جمعت (Psychological Distress or Well - being) االكتئاب النفسي أك الراحة النفسية
 الدراسة ما بيف التمريف الكىمي كمقاييس االستبانة في محاكلة لتحديد االختالفات الفردية التي يبدييا

 حطـ فييا طائرة. تاألفراد في اليرب مف بيئة ت
 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:

أشارت نتائج الدراسة إلى ظيكر تأثيرات رئيسية دالة بيف عالمة دافعية اإلنجاز كالعالمات الكمية 
ف بمستكيات ففي دافعية اإلنجاز كاف األفراد الذيف يحممكف عالمة بقاء عالية يتمتعك  ،لحؿ المشكالت

ما فيما يتعمؽ أك  ،دافعية أعمى بشكؿ داؿ إحصائيا مف أكلئؾ الذيف كانكا يحممكف عالمة بقاء متدنية
احتمالية ك احتمالية بقاء متكسطة ك بأسمكب حؿ المشكالت فكانت المجمكعات الثالثة )احتمالية بقاء عالية 

أساليب حؿ المشكالت مع ازدياد احتمالية بقاء متدنية( تختمؼ فيما بينيا بكجكد ميؿ نحك زيادة عالمات 
 البقاء، كلـ يكف ىناؾ تأثير داؿ لالكتئاب النفسي. 

مقارنة واستقصاء السمات ف بعنوان:( Wan, Fan, Lin, & Jing 2001 (دراسة (3
السموكية لدى أطفال ليس لدييم أشقاء وأطفال اخرون ليم أشقاء وبيان أثر ذلك عمى دافعية 

 .فاإلنجاز
( طفال ليس لدييـ أشقاء كتـ اختيار 473( طفال لدييـ أشقاء ك)444ة الدراسة مف )تألفت عين

( معمما كثالثة مدراء القياـ بتدريج السمات السمككية التي 29تـ الطمب مف )ثـ المشاركيف بشكؿ عشكائي، 
  .يعتقد بأنيا ميمة لدل األطفاؿ المشاركيف
  وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:

( سمة سمككية كضعت داخؿ استبانة كطمب مف المعمميف تقييـ السمات 30) إلىالتكصؿ  كتـ
 متدرج. كقدبحيث يككف التقييـ كفقا لمقياس خماسي  ؛االستبانة هالسمككية لوطفاؿ المشاركيف كفقا ليذ

عية اإلنجاز، أظيرت النتائج تفكؽ األطفاؿ الذيف ليس لدييـ أشقاء عمى األطفاؿ الذيف لدييـ أشقاء في داف
كلـ تظير أم اختالفات بيف الفئتيف في ميارات التكاصؿ الشخصي كاالتجاىات نحك العمؿ اليدكم كلكف 
اختالفات الجنس كانت كاضحة فقد تمقت اإلناث كبشكؿ منتظـ تقييمات أعمى فيما يتعمؽ بدافعية اإلنجاز 

كميارات التكاصؿ الشخصي.
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فة العالقات بين الدافعية وسمات الشخصية معر بعنوان ف (Kettges1987 ( دراسة (4
واالتجاىات والقدرة في المغة األجنبية والبراعة التي يبمغيا طالب الجامعات اليابانية في المغة 

 :فاإلنجميزية
مف جامعة خاصة في كسط الياباف، كاستخدـ في الدراسة  ( طالبان 168) تألفت عينة الدراسة مف
 الشخصية كاالتجاىات كالقدرة.مقاييس تتعمؽ بالدافعية كسمات 

  وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عدة عكامؿ ليا تأثير قكم في التحصيؿ الصفي لمغة الثانية مثؿ 
ة المستكيات العالية لمقدرة المعرفية، االتجاىات اإليجابية نحك تعمـ المغة المستيدفة كثقافتيا، ككجكد دافعي

قكية نحك التعمـ، كبعض سمات الشخصية. كما أشارت نتائج الدراسة كجكد ارتباطات دالة إحصائيا بيف 
معايير البراعة كعدة متغيرات لالتجاىات كالدافعية كلكف كجدت فركؽ تعكد لمجنس في بعض سمات 

. عالمات االختبارات الفرعية الخاصة بالقدرةك الشخصية 

العمميات الدافعية واألداء: دور سمات الشخصية الكمية ف  ن:بعنوا (Haven  2003 (دراسة (2
 :"والظاىرية

كقد اىتمت ىذه الدراسة بثالث قضايا تتمثؿ بمعرفة تأثير الضمير الحي كالعصابية عمى 
( لمضمير الحي Facetالعمميات الدافعية كاألداء، كمعرفة الصدؽ المرتبط بالمعايير لممقاييس الظاىرية )

بالدافعية كاألداء، كاخيرا تحديد فيما إذا كاف الضمير الحي كالعصابية كمظاىرىا  ،امؿ تنبكالعصابية كعك 
( طالبا جامعيا مف 220كقد تألفت عينة الدراسة مف )، تؤثر عمى التغييرات في العمميات الدافعية لوداء

خاصة بالشخصية  كاستخدـ الباحث في الدراسة استبانة ،(Florida) كالية فمكريدا فيقسـ عمـ النفس 
 .لمقدرة المعرفية كما تـ استخداـ نمذجة المعادالت البنائية في اختبار جميع الفرضيات ان ككذلؾ اختبار 

 أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية: 
أف الضمير الحي كالعصابية كانا يتنبئاف بعمميات الدافعية بؿ كيقفاف إلى كأشارت نتائج الدراسة 

في األداء، حيث أف الضمير الحي كاف لو تأثير أقكل مف العصابية، كما قدمت النتائج  كراء التبايف الفريد
المقدرة كالقمؽ كعكامؿ لمتنبؤ بالدافعية ك أدلة تدعـ فائدة استخداـ مظاىر الشخصية كالسعي نحك اإلنجاز 

الضمير الحي كليست خيرا فقد كانت البنى المرتبطة بأكاألداء بالمقارنة مع المقاييس الكمية أك العامة، ك 
المرتبطة بالعصابية تتنبأ بالمعتقدات الخاصة لمفعالية الذاتية. 
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  التعميق عمى دراسات المحور الثاني 
 نجد أف: الدافعية لإلنجاز لدراسات السابقة التي تناكلتامف خالؿ استعراض     
  :حيث اتفقت لدافعية لإلنجازاتباينت كتنكعت الدراسات السابقة التي تناكلت أواًل: من حيث األىداف ،

في معظميا عمى ربط الدافعية لإلنجاز بمتغيرات تختمػؼ بػاختالؼ الدراسػة، حيػث ىػدفت دراسػة )شػحادة، 
( إلػػػى معرفػػػة العالقػػػة بػػػيف الدافعيػػػة لإلنجػػػاز كاالغتػػػراب النفسػػػي، بينمػػػا سػػػعت دراسػػػة )سػػػالـ كنبيػػػؿ 2012

إلنجاز كمستكل الطمكح كالتحصيؿ، كسعت دراسة كؿ ( إلى معرفة العالقة بيف الدافعية ل2012كالخميفة، 
الدافعيػة لإلنجػاز بحػؿ المشػكالت، فيمػا إلػى دراسػة عالقػة  (Cassidy, 2002)(، 2004مػف )قطػامي، 

( إلػى معرفػة العالقػة بػيف الدافعيػة لإلنجػاز كقمػؽ المػكت، بينمػا 2002سعت دراسة )عبد الخالؽ كالنيباؿ، 
ة عالقػػػة الدافعيػػػة لإلنجػػػاز بضػػػغكط العمػػػؿ، أمػػػا دراسػػػة )سػػػميماف، ( معرفػػػ2003ىػػػدفت دراسػػػة )الزعبػػػي، 

 ,Havenكػؿ مػف )( فيػدفت لمعرفػة فاعميػة برنػامج ارشػادم لتنميػة الدافعيػة لإلنجػاز، أمػا دراسػة 2009
2003 ،)((Kettges, 1987 .فتطرقتا إلى عالقة الدافعية لإلنجاز بسمات الشخصية 

ختمػؼ عػف جميػع الدراسػات التػي تناكلػت الدافعيػة لإلنجػاز مػف ي :البحث الحـاليوبناء عمى ما سبق؛ فان 
 ييدؼ إلى دراسة العالقة بيف التمكيف اإلدارم كالدافعية لإلنجاز. حيث اليدؼ؛ حيث أف البحث الحالي

   :اختمفػت كتنكعػت عينػات الدراسػات التػي تناكلػت الدافعيػة لإلنجػاز، فقػد ثانيًا: من حيث عينات الدراسـة
لسابقة عينات مختمفة تنكعت ما بيف طالب المدارس مثؿ دراسة كػؿ مػف )عػكض كأبػي شممت الدراسات ا

(، أمػػػا 5115(، )عبػػػد الخػػػالؽ كالنيبػػػاؿ، 5117(، )أبػػػي حجمػػػة، 5161(، )االغػػػا كسػػػكيؾ، 5161بكػػػر، 
( فاستيدفت الطالب المكفكفيف، بينما استيدفت دراسػة 5119(، )سميماف، 5165دراسة كؿ مف )شحادة، 

 ,Haven) ( الطػػالب المتفػػكقيف، كمنيػػا مػػف اسػػتيدفت طمبػػة الجامعػػات مثػػؿ دراسػػة 5113)قطػػامي، 
2003 ،)((Kettges, 1987،كمنيػػا مػػف اسػػتيدفت المعممػػيف مثػػؿ دراسػػة Ware,2013)،)  أمػػا دراسػػة

 ( استيدفت رؤساء أقساـ الجامعات.5114)الزعبي، 
ــان البحــث الحــالي: ــى مــا ســبق؛ ف ــاء عم اسػػتيدفت رؤسػػاء  ( كالتػػي5114 )الزعبػػي،يتفػػؽ مػػع دراسػػة  وبن

 األقساـ بالجامعات، كتختمؼ مع باقي الدراسات التي استيدفت عينات أخرم.
   :استخدـ البػاحثكف فػي غالبيػة دراسػات ىػذا المحػكر المػنيج الكصػفي التحميمػي ثالثًا: من حيث المنيج

(، )سػػالـ 2008 (، )البرعػػاكم كالسػػحار،2010(، )االغػػا كسػػكيؾ، 2012مثػػؿ دراسػػة كػػؿ مػػف )شػػحادة، 
(، 2002(، )عبػػػػػد الخػػػػػالؽ كالنيبػػػػػاؿ، 2003(، )الزعبػػػػػي، 2004(، )قطػػػػػامي، 2012كنبيػػػػػؿ كالخميفػػػػػة، 

Ware,2013)( ،)Haven, 2003 ،)((Kettges, 1987( ،(Cassidy, 2002 أما دراسة كؿ مف ،
 ( فاستخدمت المنيج التجريبي.2009(، )سميماف، 2007(، )أبي حجمة، 2010)عكض كأبي بكر، 
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(، )أبػي 2010يختمػؼ مػع دراسػة كػؿ مػف )عػكض كأبػي بكػر،  وبناء عمى ما سبق؛ فـان البحـث الحـالي:
( التي استخدمت المنيج التجريبي، كيتفؽ مع دراسات كؿ مف )شحادة، 2009(، )سميماف، 2007حجمة، 
(، 2012(، )سػػػػػالـ كنبيػػػػػؿ كالخميفػػػػػة، 2008(، )البرعػػػػػاكم كالسػػػػػحار، 2010(، )االغػػػػػا كسػػػػػكيؾ، 2012

 ,Ware,2013)( ،)Haven(، 2002(، )عبػػد الخػػالؽ كالنيبػػاؿ، 2003(، )الزعبػػي، 2004)قطػػامي، 
2003 ،)((Kettges, 1987( ،(Cassidy, 2002  الكصفي التحميمي استخدمت المنيجالتي. 

   :كدراسػػة كػػؿ مػػف  محميػػة تباينػػت الدراسػػات مػػا بػػيف دراسػػات رابعــًا: مــن حيــث بيئــة وزمــان الدراســات
(، 3113(، )البرعاكم كالسػحار، 3161(، )عكض كأبي بكر، 3161(، )االغا كسكيؾ، 3163)شحادة، 

( كالتي أجريت في 2012، كىناؾ دراسات عربية مثؿ دراسة )سالـ كنبيؿ كالخميفة، (3112)أبي حجمة، 
( فأجريػػت فػػي 2003( فأجريػػت فػػي عمػػاف، أمػػا دراسػػة )الزعبػػي، 2004السػػكداف، أمػػا دراسػػة )قطػػامي، 

( فأجريػت فػي قطػر، أمػا الدراسػات األجنبيػة مثػؿ دراسػة 2002ما دراسة )عبد الخػالؽ كالنيبػاؿ، األردف، أ
فأجريت  Cassidy, 2002)أجريتا في امريكا، كدراسة )( Ware,2013)( ،)Haven, 2003كؿ مف 
أما أحػدث دراسػات ىػذا المحػكر فيػي دراسػة  فأجريت في الياباف، Kettges, 1987)كدراسة ) في لندف،

 ,Kettges)ـ(، كأقػػدـ دراسػات ىػػذا المحػػكر ىػػي دراسػػة )2012( كالتػػي أجريػػت عػػاـ )2012ادة، )شػح
 ـ(.1987كالتي أجريت عاـ ) 1987
ــــان البحــــث الحــــالي:  ــــى مــــا ســــبق؛ ف ــــاء عم  (، 3163)شػػػػحادة، يتفػػػػؽ مػػػػع دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف  وبن

حجمػػػػػة،  (، )أبػػػػػي3113(، )البرعػػػػػاكم كالسػػػػػحار، 3161(، )عػػػػػكض كأبػػػػػي بكػػػػر، 3161)االغػػػػا كسػػػػػكيؾ، 
مف حيث بيئة الدراسة )البيئة الفمسطينية(، كيختمؼ مع باقي دراسات ىذا المحكر في بيئة الدراسة ( 3112

(، )قطػػامي، 2012)سػػالـ كنبيػػؿ كالخميفػػة، سػػكاء التػػي أجريػػت فػػي البيئػػة العربيػػة منيػػا مثػػؿ دراسػػة كػػؿ مػػف 
ألجنبيػػػػة مثػػػػؿ دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف أك التػػػػي أجريػػػػت فػػػػي البيئػػػػة ا(، 2002(، )عبػػػػد الخػػػػالؽ كالنيبػػػػاؿ، 2004

Ware,2013)( ،)Haven, 2003 ،)((Cassidy, 2002( ،(Kettges, 1987. 
  :عػكض كأبػي بكػر،  اختمفت الدراسة الحالية مع دراسػة كػؿ مػفخامسًا: من حيث األدوات المستخدمة(

مػع  اتفقػت( التػي اسػتخدمت االختبػار كػأداة لمدراسػة، ك 2009(، )سػميماف، 2007(، )أبي حجمة، 2010
(، )االغػا كسػكيؾ، 2012)شػحادة، الدراسات التي استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة مثؿ دراسة كػؿ مػف 

(، )الزعبػػي، 2004(، )قطػػامي، 2012(، )سػػالـ كنبيػػؿ كالخميفػػة، 2008(، )البرعػػاكم كالسػػحار، 2010
 ,Ware,2013)( ،)Haven, 2003 ،)((Kettges(، 2002(، )عبػػػد الخػػػالؽ كالنيبػػػاؿ، 2003
1987( ،(Cassidy, 2002 ،.كىي نفس أداة البحث الحالية 

  :أثبتت جميع الدراسات السابقة أىمية كجػكد الحػكافز لتنميػة الدافعيػة لإلنجػاز سادسًا: من حيث النتائج
لدل العامميف سكاء بالمدارس أك الجامعات أك المؤسسات الحككمية أك األىمية، بما يضمف فعالية أفضؿ 

 بالعمؿ.
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 ثالثالمحور ال
 الدراسات المتعمقة بالتمكين اإلداري وعالقتو بالدافعية لإلنجاز

 أواًل: الدراسات المحمية )الفمسطينية(:

الضغوط النفسية وعالقتيا بالدافعية لالنجاز وفاعمية : ف( بعنوان0204) دراسة أبو عون (1
 :الذات لدي عينة من الصحفيين بعد حرب غزةف

مسػػتكم الضػػغكط النفسػػية كالدافعيػػة لالنجػػاز كفاعميػػة الػػذات  عمػػىىػػدفت ىػػذه الدراسػػة الػػي التعػػرؼ 
بػػيف الضػػغكط النفسػػية كالدافعيػػة لالنجػػاز كفاعميػػة قطػػاع غػػزة، كالكشػػؼ عػػف العالقػػة  عمػػىلػػدم الصػػحفييف 

بعػػض المتغيػػرات فػػي كػػؿ مػػف الضػػغكط النفسػػية كالدافعيػػة لالنجػػاز  أثػػر عمػػىالػػذات، كمػػا ىػػدفت لمتعػػرؼ 
 كفاعمية الذات.
، ي، ككانػت أدكات الدراسػة عبػارة عػفأىداؼ الدراسة تـ استخداـ المػنيج الكصػفي التحميمػ كلتحقيؽ

عينػػة بمغػػت  عمػػىفاعميػػة الػػذات، تػػـ تطبيقيػػا  لالنجػػاز، مقيػػاسمقيػػاس الضػػغكط النفسػػية، مقيػػاس الدافعيػػة 
 :ىمياأ، تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية، كتكصمت الي مجمكعة مف النتائج كاف ( صحفيان 200)
بينمػا كػاف مسػتكم  قطاع غزة كاف متكسطا، عمىمستكم الضغكط النفسية لدم الصحفييف بعد الحرب  -

 ككاف مستكم فاعمية الذات مرتفع. الدافعية لالنجاز لدييـ مرتفع،
( بػػػػيف الضػػػػغكط النفسػػػػية كالدافعيػػػػة 0.05) ال تكجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكم داللػػػػة -

 قطاع غزة. عمىالصحفييف بعد الحرب  لالنجاز كفاعمية الذات لدم
( فػػي متكسػػط الضػػغكط النفسػػية لػػدم 0.05) ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكم داللػػة فػػركؽال تكجػػد  -

 ،سػػابقة التعػػرض لحػػكادث عمػػؿ ، الراتػػب،لجػػنس، الحالػػة االجتماعيػػة كالخبػػرةا لمتغيػػر:الصػػحفييف تعػػزم 
 لعمؿ أثناء الحرب.فقداف أحد الزمالء، منطقة ا ،التعرض الستيداؼ المباشر

غيػػػر: لػػػدم الصػػػحفييف تعػػػزم لمت الدافعيػػػة لالنجػػػازذات داللػػػة احصػػػائية فػػػي متكسػػػط  تكجػػػد فػػػركؽال  -
لػزمالء، منطقػة العمػؿ فقػداف أحػد االتعرض لحػكادث سػابقة،  ، الراتب،الخبرة، الحالة االجتماعية ،الجنس

شػر لصػالح الصػحفييف الػذيف لػـ : التعرض السػتيداؼ مبارب، بينما ظيرت فركؽ تعزم لمتغيرأثناء الح
 يتـ استيدافيـ.

غيػر: الجػنس، ال تكجد فركؽ ذات داللة احصػائية فػي متكسػط فاعميػة الػذات لػدم الصػحفييف تعػزم لمت -
تيداؼ، منطقػة العمػؿ اثنػاء ، التعػرض لالسػ، الراتػب، التعػرض لحػكادث مسػبقةة، الخبر الحالة االجتماعية

فقػػداف أحػػد الػػزمالء لصػػالح الػػذيف فقػػدكا زمػػالء ليػػـ خػػالؿ  :، بينمػػا ظيػػرت فػػركؽ تعػػزم لمتغيػػرالحػػرب
   الحرب.
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االداري لـدي مـديري  باإلبـداع( بعنوان فالثقافة التنظيميـة وعالقتيـا 2010 ) دراسة أبو ىين ( 2
 المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممينف.

االدارم لمػديرم المػدارس الثانكيػة بمحافظػات  اعباإلبػد ىدفت الدراسة الي تعرؼ الثقافة التنظيمية كعالقتيا
 غزة مف كجية نظر المعمميف.

بمحافظػػات غػػزة لمعػػاـ كقػػد تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع معممػػي كمعممػػات المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة 
( معمـ كمعممة 450( معمما كمعممة كبمغت عينة الدراسة )3464ـ كالبالغ عددىـ )2009/2010الدراسي 
اسػػتبانتيف لقيػػاس نمػػط  بإعػػداديػػارىـ بطريقػػة عشػػكائية طبقيػػة، لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة قامػػت الباحثػػة تػػـ اخت
 ثانكية.كاالبداع االدارم لمدير المدرسة ال التنظيمية،الثقافة 

 :وكان من أبرز نتائج الدراسة التالي
 اف مديرم المدارس يتمتعكف بمستكيات مف االبداع االدارم بدرجة كبيرة. -
كد عالقة ارتباطية مكجبة بيف أبعاد الثقافة التنظيمية كالدرجة الكمية لمقياس االبداع االدارم عدا بعد كج -

 الثقافة لـ يظير ارتباط بينو كبيف كال مف المركنة كالحساسية لممشكالت كقبكؿ المخاطرة.
الثانكيػػػػة فػػػػي ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات احصػػػػائية بػػػػيف تقػػػػديرات المعممػػػػيف لدرجػػػػة ممارسػػػػة مػػػػديرم المػػػػدارس  -

التجػاه كانػت الفػركؽ لصػالح باعدا مجػاؿ االحتفػاظ   ،االدارم تعزم لمتغير الجنس لإلبداعمحافظات غزة 
أما في متغير الخدمة فقد اتضح أنو ال تكجد فركؽ في مجاؿ األصالة كمجاؿ الطالقة بينما كانت  ،االناث

( سػنكات ،أمػا متغيػر المؤىػؿ العممػي 10ىناؾ فركؽ في بقية المجاالت ككانت الفركؽ لصالح ألكثر مف )
كقبػكؿ المخػاطرة  فقد اتضح انو ال تكجد فركؽ في مجاؿ الطالقة كالحساسية لممشكالت كاالحتفاظ باالتجػاه

ككانػػت الفػػركؽ بػػيف  كاالصػػالة( ، بينمػػا كانػػت ىنػػاؾ فػػركؽ فػػي بقيػػة المجػػاالت )المركنػػة،كالتحميػػؿ كالػػربط
 الح الجامعي.عاـ لصالدبمـك كال الجامعي كالجامعي

ات العامة الفمسـطينية العاممـة فـي (: واقع تمكين العاممين في الجامع2010دراسة الجعبري ) (3
 الضفة الغربية من وجية نظر اإلداريين.

ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى معرفػػػػة كاقػػػػع التمكػػػػيف لػػػػدل العػػػػامميف اإلداريػػػػيف فػػػػي الجامعػػػػات العامػػػػة 
ف زاكيػػة التمكػػيف اإلدارم كالتمكػػيف النفسػػي، كىػػدفت أيضػػان إلػػى الفمسػػطينية العاممػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، مػػ

 التعرؼ إلى معيقات تطبيؽ التمكيف مف كجية نظر العامميف أنفسيـ.
كتمػػت فػػي ىػػذه الدراسػػة دراسػػة التمكػػيف اإلدارم بأبعػػاده كىػػي )تفػػكيض السػػمطة، العمػػؿ الجمػػاعي، 

المعمكمػات، االتصػاالت الفعالػة،  انسػيابؼ، الدافعية، التحفيػز، المشػاركة فػي صػنع القػرارات، كضػكح اليػد
االعتراؼ كالتقدير، التطكير كاإلبداع( إضافةن إلى أبعاد التمكيف النفسي كىي )المعني، القدرة، االسػتقاللية، 
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التأثير(، كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي باختيارىا االستبانة أداة لجمع البيانػات مػف عينػة عشػكائية 
 ( مبحكثيف.226) طبقية مككنة مف

 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
إف كاقػع التمكػػيف الكمػػي لػػدل العػػامميف اإلداريػػيف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية العامػػة جػػاء بدرجػػة مرتفعػػة،  -

 كأف درجة التمكيف النفسي كانت أعمى مف التمكيف اإلدارم.
دارم، بحيػػث احتػػؿ بعػػد: الػػدكافع، كضػػكح ىنػػاؾ تفاكتػػان فػػي إجابػػات المبحػػكثيف حػػكؿ أبعػػاد التمكػػيف اإل -

اليػػػدؼ، تفػػػكيض السػػػمطة، العمػػػؿ الجمػػػاعي، كانسػػػياب المعمكمػػػات كالمشػػػاركة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات يميػػػو 
 التطكير كاإلبداع ثـ االعتراؼ كالتقدير كاالتصاالت الفعالة كأخيران الحكافز عمى الترتيب.

لكمػػي لمعػػامميف فػػي الجامعػػات العامػػة الفمسػػطينية أكػػدت الدراسػػة بأنػػو ال تكجػػد فػػركؽ فػػي كاقػػع التمكػػيف ا -
 تعزل إلى متغير )سنكات الخبرة، اسـ الجامعة(.

 ثانيًا: الدراسات العربية:
فـــي  األكـــاديميين( فدرجـــة التمكـــين الــوظيفي لـــدي القـــادة 2010) والســـعود دراســة الحمـــوري، (1

 الجامعات االردنية الرسمية وعالقتيا بدافعية االنجاز لدييمف.
ىػػػذه الدراسػػػة الػػػي تحديػػػد درجػػػة التمكػػػيف الػػػكظيفي لػػػدم القػػػادة األكػػػاديمييف فػػػي الجامعػػػات األردنيػػػة ىػػػدفت 

الرسػػمية كبيػػاف عالقتيػػا بدافعيػػة األنجػػاز لػػدييـ. كلتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة، فقػػد تػػـ تصػػميـ أسػػتبانتيف لجمػػع 
جتمػع الدراسػة مػف جميػع م األكػاديمييف. تكػكفالبيانات: األكلي: لقياس درجة التمكػيف الػكظيفي لػدم القػادة 

 (116(، كتألفت عينة الدراسة مف )717القادة األكاديمييف في الجامعات األردنية الرسمية كالبالغ عددىـ )
 العشكائية.فردا، تـ اخيارىـ بالطريقة الطبقية 

 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
معػػات األردنيػػة الرسػػمية يتمتعػػكف بدرجػػة تمكػػيف أشػػارت نتػػائج الدراسػػة الػػي اف القػػادة األكػػاديمييف فػػي الجا

ىنػػاؾ عالقػػة ارتباطيػػة ايجابيػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف  كبيػػرة، كأفمتكسػػطة، كمػػا يتمتعػػكف بدرجػػة دافعيػػة 
درجػػة التمكػػيف الػػكظيفي لػػدم القػػادة األكػػاديمييف فػػي الجامعػػات األردنيػػة الرسػػمية، كمسػػتكم دافعيػػة االنجػػاز 

فقد أكصي الباحثاف بتكفير البيئة المالئمة لتطبيؽ التمكػيف الػكظيفي لػدم  راسة،الدلدييـ. كفي ضكء نتائج 
كايجػػػػػػاد قيػػػػػػادة اداريػػػػػػة تػػػػػػؤمف بتفػػػػػػكيض السػػػػػػمطة  الرسػػػػػػمية،الجامعػػػػػػات األردنيػػػػػػة  األكػػػػػػاديمييف فػػػػػػيالقػػػػػػادة 

 ،الكفػػػاءة األكػػػاديمييف، تعتمػػػدقػػػادة كالصػػػالحيات، كاعتمػػػاد أسػػػس كمعػػػايير كاضػػػحة كمكضػػػكعية الختيػػػار ال
 كادارة التغيير كالرغبة في االستفادة مف النمك الميني. كالتحسف،التطكر  عمى الفرص، كالقدرةفؤ كتكا
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(: التمكين اإلداري وعالقتـو بالرضـا الـوظيفي لمعـاممين فـي جيـاز قـوات األمـن 2010دراسة األصقة ) (2
 الخاص بالرياض.

دارم لمعامميف بأبعػاده األربعػة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف مستكل التمكيف اإل
)حريػػة االختيػػار، الفاعميػػػة الذاتيػػة، معنػػى العمػػػؿ، التػػأثير( كدرجػػػة الرضػػا الػػكظيفي لمنسػػػكبي جيػػاز قػػػكات 
األمف الخاصة في الرياض، معرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في آراء المبحثػيف 

كف مجتمع الدراسػة مػف الضػباط العػامميف مػف رتبػة مػالـز إلػى تعزم لمتغيرات الشخصية كالكظيفية، كقد تك
( ضابطان، كقاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي، كاعتمد االسػتبانة كػأداة 440رتبة عميد كالبالغ عددىـ )

 لجمع البيانات.
 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:

 ككذلؾ يشعركف بالرضا الكظيفي بدرجة عالية.أف أفراد عينة الدراسة يدرككف التمكيف بمستكل مرتفع،  -
قػػػد بينػػػت الدراسػػػة كجػػػكد عالقػػػة طرديػػػة بػػػيف مسػػػتكل تمكػػػيف العػػػامميف بأبعػػػاده األربعػػػة كدرجػػػة الرضػػػا   -

 الكظيفي لمعامميف في قكات األمف الخاصة.
االداري لــدي مــديرات ومســـاعدات  باإلبـــداعادارة الــذات وعالقتيــا ( بعنـــوان: ف2010) دراســة اليــذلي (3

 ف.حمة الثانوية بمدينة مكة المكرمةعممات مداري المر وم
لدم مديرات ىدفت الدراسة الي تعرؼ درجة ممارسة ادارة الذات كدرجة ممارسة االبداع االدارم 

كمساعدات مدارس المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة، كالتعرؼ أيضا الي العالقة بيف درجة ممارسة 
كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي  ،م لدم أفراد مجتمع الدراسةاالدار ادارة الذات كاالبداع 

مديرة  (25معممة ك) (563لدراسة كتحميؿ الدراسة، كاستخدمت االستبانة لجمع البيانات مف عينة قكاميا )
 مساعدة مديرة مدرسة بمدينة مكة المكرمة. (95ك)

 وكان من أبرز نتائج الدراسة التالي:
 كمساعدات مدارس المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة االبداع االدارم بدرجة كبيرة.مديات تمارس  -
تطبيؽ االبداع االدارم حسب  درجة حول الدراسةعدـ كجكد فركؽ ات داللة احصائية بيف اراء عينة  -

 متغير المؤىؿ العممي، كحسب متغير الخدمة في التعميـ.
 االدارم.بيف درجات ممارسة ادارة الذات كدرجات االبداع  تكجد عالقة ارتباطية مكجبة كمرتفعة -
ال تكجد فركؽ بيف اراء عينة الدراسة حكؿ درجة ممارسة ادارة الذات كاالبداع االدارم تعزيي الي  -

 .سنكات الخدمة، الجنس( المؤىؿ العممي،)التالية المتغيرات 
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الدافعيــة لإلنجــاز لــدى رجــال دوريــات (: بعنــوان فالضــغوط النفســية وعالقتيــا ب2009) فقييــيدراســة  (4
 األمن العاممين بالميدانف. 

ىدفت إلى الكشؼ عف الضغكط النفسية التي يعاني منيا رجاؿ دكريات األمف العامميف بالميداف 
( فردان مف المجتمع 552تككنت عينة الدراسة مف ) لدييـ.كمدل تأثير ىذه الضغكط عمى الدافعية لإلنجاز 

( فردان، كقد كشفت الدراسة عف كجكد ضغكط نفسية مرتفعة لدل عينة الدراسة، 377ده )األصمي البالغ عد
كما كشفت عف كجكد تفاكت في مدل امتالؾ رجاؿ األمف لمدافعية لإلنجاز، كأكحت الدراسة بضركرة 

يجاد حكافز ليـ بدكف تأخير، كأكحت كذ القادة،التقميؿ مف كثرة األكامر، التعميمات التي يصدرىا  لؾ كا 
عطائيـ الحرية  بضركرة التقميؿ مف الضغكط التي تمارسيا اإلدارة عمى العسكرييف، كعدـ التفرقة بينيـ، كا 

 في إبداء آرائيـ.
(: مستوى التمكين اإلداري لدى أعضاء الييئة التدريسـية بكميـة الشـرطة فـي 2009) دراسة البموشي (5

 دولة اإلمارات العربية وعالقتو برضاىم الوظيفي:
ذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل التمكػيف اإلدارم لػدل أعضػاء الييئػة التدريسػية بكميػة ىدفت ى

الشرطة في دكلة األمارات العربيػة، كمسػتكل الرضػا الػكظيفي لػدييـ، كمػا ىػدفت إلػى التعػرؼ عمػى مسػتكل 
قػاـ بتصػميـ العالقة بػيف التمكػيف اإلدارم كالرضػا الػكظيفي، كاسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي، ك 

اسػػػتبانة ليػػػذا الغػػػرض، كتمػػػت الدراسػػػة عمػػػى أعضػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية فػػػي جميػػػع كميػػػات الشػػػرطة بدكلػػػة 
  ( عضكان.135شارقة( البالغ عددىـ )اإلمارات العربية المتحدة )أبك ظبي، دبي كال

 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
 تكفر بدرجة كبيرة.أف مستكل التمكيف اإلدارم لدل عينة الدراسة ي -
 أف مستكل الرضا الكظيفي لدل أعضاء التدريس متكفر بدرجة كبيرة. -
 كجكد عالقة إيجابية بيف مستكل التمكيف اإلدارم كمستكل الرضا الكظيفي لدل عينة الدراسة. -
عدـ كجكد فركؽ في استجابات عينة الدراسة تعزم لمتغيػرات الجنسػية، المؤىػؿ العممػي، الرتبػة، العمػر  -

 كات الخبرة.كسن
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة حػػكؿ مسػػتكل الرضػػا الػػكظيفي لػػدييـ، حسػػب متغيػػرات  -

 الجنسية، المؤىؿ العممي، الرتبة، العمر، سنكات الخبرة.
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برنامج في اإلرشاد التربوي في استشارة دافعية االنجـاز لـدى طالـب  (: فاعمية2007) شواشرةدراسة  (6
 افعية في التحصيل الدراسي )دراسة حالة(.يعاني من تدنى الد

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير برنامج إرشادم في استشارة دافعية اإلنجاز لدل طالػب يعػاني  
مػػف تػػدنى الدافعيػػة فػػي التحصػػيؿ الدراسػػي، حيػػث تمػػت مراقبتػػو كتكثيػػؽ المالحظػػات حػػكؿ مكاقفػػو كمعارفػػو 

فيػو برنامجػان إرشػاديان تربكيػان  ىخالؿ فصؿ دراسػي كامػؿ كػاف يتمقػ كاتجاىاتو كمفيكمو الذاتي كاختبار قدراتو
 .لزيادة دافعية اإلنجاز كفؽ أكقات محددة تـ تنفيذه في غرفة اإلرشاد التربكم

   وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:
تػػدنى  أظيػر التحميػػؿ الكمػي كالنػػكعي فػي الدراسػػة بشػقييا التشخيصػػي كالعالجػي أف الطالػػب يعػاني مػػف -

 دافعية اإلنجاز، كالتحصيؿ الدراسي، كيفتقر إلى مفيـك كاضح حكؿ الذات.
 يفتقر إلى مفيـك كاضح حكؿ الذات. -
أظيرت الدراسة أف برنامج اإلرشاد التربكم المطبؽ كاف فاعالن فػي إثػارة دافعيػة الطالػب كرفػع تحصػيمو  -

 األكاديمي.
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 ثالثًا: الدراسات األجنبية:
(: بعنوان فمركز الضبط وفاعمية الـذات كمتغيـرات وسـيطة فـي 2010نك )دراسة رود ينيري وري (1

 العالقات بين الضغوط والمرض لدي طمبة الجامعةف.
ات نفسػػية كسػػيطة فػػي ر ىػػدفت الدراسػػة الػػي التحقػػؽ مػػف دكر مركػػز الضػػبط كفاعميػػة الػػذات كمتغيػػ

 ، مػػػنيـطالبػػػان  (344)العالقػػػات بػػػيف الضػػػغكط كالمػػػرض لػػػدم طمبػػػة الجامعػػػة، كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف 
الطمبػػة األمػػريكييف مػػف أصػػؿ قكقػػازم كاسػػيكم كأفريقػػي  الػػذككر، شػػممتمػػف  (111مػػف االنػػاث ك) (331)

 تػػأثيرالمسػػتندة الػػي نظريػػة فاعميػػة الػػذات ليػػا  اسػػتراتيجيات التػػدخؿكغيػػر ذلػػؾ، كأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف 
  االحساس باليدؼ مف الحياة. عمىايجابي 

ف بعنـــوان دور الكفـــاءة الذاتيـــة لبرنـــامج مســـاعدي (:2009ن يـــان )دراســـة تشـــو شـــانج وســـا (2
 الموظفين في االحتراق الوظيفي المرتبط بالضغوط النفسيةف

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة الػػي استكشػػاؼ دكر الكفػػاءة االتيػػة لبرنػػامج مسػػاعدم المػػكظفيف فػػي االحتػػراؽ 
مػػف العػػامميف فػػي الصػػناعات  (205بالضػػغكط النفسػػية، كقػػد تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) الػػكظيفي المػػرتبط

ذات التكنكلكجيػػا العالميػػة فػػي كميػػة العمػػـك فػػي تػػايكاف، كأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف الضػػغكط يمكػػف أف تػػؤثر 
 .سمبا كبشكؿ غير مباشر مف االحتراؽ الكظيفي مف خالؿ الكفاءة الذاتية

 (: مدراء تمكين العاممين.2009) Carterدراسة   (3
رفػػة العالقػػة بػػيف سػػمكؾ المنظمػػة كقػػكة التمكػػيف لمعػػامميف، كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى مع

الجماعػػػػات المركػػػػزة كػػػػأداة لمحصػػػػكؿ عمػػػػى البيانػػػػات، كقػػػػد اسػػػػتخدمت االسػػػػتبانة لمعرفػػػػة تمكػػػػيف المػػػػديريف 
( شركة في الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا كالصػيف، كتضػمف البحػث أسػئمة تيػدؼ 310كالعامميف في )

لتعػرؼ إلػػى مػدل إنتاجيػػة العػامميف إذا مػػا تػـ تمكيػنيـ مػػف اإلدارة، كعمػى أىميػػة تحسػيف أداء العػػامميف إلػى ا
ككيفيػػة قيػػاس أداء العػػامميف، كعمػػى أىميػػة جعػػؿ العػػامميف اجتمػػاعييف فػػي المنظمػػة، كأىميػػة المشػػاركة فػػي 

 صنع القرارات في المنظمة.
 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:

 معظـ العامميف كانكا أكثر إنتاجية في حاؿ تمكينيـ مف قبؿ اإلدارة.أكدت أف  -
 أكدت أف معظـ المنظمات أىمية تحسيف أداء العامميف كأىمية قياسو. -
 أكدت أف معظـ الشركات كجكد العامميف االجتماعييف في الشركة. -
 رار.الكثير مف المنظمات شعرت أف التفكير النظامي ساعد المديريف في عممة صنع الق -
 المزيد مف المسئكلية يكلد المزيد مف اإلنتاجية كالركح المعنكية كااللتزاـ. -





 

91 

 

التمكػيف اإلدارم يشػػجع االبتكػار كاإلبػػداع كالدافعيػة، كيغػػرس القػػيـ المشػتركة لتعزيػػز منػاخ مالئػػـ لمػػتعمـ  -
 كاإلنجاز. 

(: التمكين اإلداري وعالقتو Aunbreen Mazhar & Aurangzeb Khan 2007 (دراسة (4
 فاعمية فرق العمل.ب

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثار عممية التمكيف اإلدارم عمى فاعمية ككفاءة فريؽ العمؿ، 
كقػد قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ دراسػػتو إلػػى قطػػاع االتصػػاالت فػي الباكسػػتاف كتحديػػدان فػػي مدينػػة إسػػالـ أبػػاد، كقػػد 

، كفػػػي سػػبيؿ الكصػػػكؿ إلػػػى نتػػػائج ىػػػذه ( شػػػركات تعمػػػؿ فػػػي ىػػػذا المجػػاؿ لتكػػػكف عينػػػة لمدراسػػػة10أختػػار )
الدراسػػة قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميػػؿ، باسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات ككػػذلؾ 

( شػػركات فػػي 10بعػػض المقػػابالت، حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث عينػػة مػػف مجتمعػػا الدراسػػة كالػػذم تكػػكف مػػف )
 مدينة إسالـ أباد.

 :ائج التاليةوقد أظيرت الدراسة أىم النت
أف تمكػػيف العػػامميف لػػو أثػػر كبيػػر عمػػى أداء فػػرؽ العمػػؿ فػػي قطػػاع االتصػػاالت فػػي مدينػػة إسػػالـ أبػػاد  -

 باكستاف.
نمػػا يشػػػمؿ عديػػدان مػػف عكامػػػؿ  - أداء فػػرؽ العمػػؿ يػػتـ تقيمػػػو بمسػػتكل أكبػػر مػػف مجػػػرد كفػػاءة كفاعميػػة، كا 

 القكة، التعمـ(.النجاح األخرل الحاسمة منيا )التعاكف، الصراع الداخمي، الرضا، 
 أشارت إلى تكفير اتصاؿ جيد بيف أعضاء فرؽ العمؿ مما لو دكر كبير جدان في فاعمية ىذا الفريؽ. -
 عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف نكع الكظيفة كالشعكر بالتمكيف. -

(: العالقــة بــين الموقــع فــي الســمم الــوظيفي ومــدى التوجيــو ونــوع Turner 2006 (دراســة (5
 ت ثيرىا عمى مفاىيم التمكين.الصناعة و 

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف مفػػاىيـ العػػامميف كمفػػاىيـ القيػػادة كالتكجيػػو كنػػكع 
الصناعة، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاتخذا االستبانة كأداة لجمع البيانات، كقػد شػممت 

 قديـ القيادة. ( منظمات لتقديـ تمكيف العامميف كت9الدراسة )
 وقد أظيرت الدراسة أىم النتائج التالية:

أف العامميف قد أعربكا عف أنيـ يحصمكف عمى قد أقؿ مف التمكيف، مما تشير إليو اإلدارة العميا، حيػث  -
 %(.92%( بينما ترل اإلدارة العميا أنيـ ممكنكف بمعدؿ )83.7يرل العاممكف أنيـ ممكنكف بمعدؿ )
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يػػػا، حيػػػث يػػػرل ادتيـ يتمتعػػػكف بقػػػدر أقػػػؿ مػػػف التمكػػػيف ممػػػا تدعيػػػو اإلدارة العمأعػػػرب المشػػػارككف أف قػػػ -
%( بينمػػػػػا تػػػػػرل اإلدارة العميػػػػػا أنيػػػػػـ ممكنػػػػػكف بمعػػػػػدؿ 80.6ممكنػػػػػكف بمعػػػػػدؿ )المبحكثػػػػػكف أف قػػػػػادتيـ 

(89.8.)% 
 داللة إحصائية، كلو تأثير عمى مفاىيـ التمكيف. ذكممقدار التكجو المتاح مف قبؿ القادة  -
ف فػي قطػاع اإلنتػاج أنيػـ يحصػمكف عمػى قػدر أكبػر مػف التمكػيف بالمقارنػة بالعػامميف فػي أظير العػاممك  -

 قطاع صناعات الخدمات.
معظػػـ أفػػراد العينػػة ال يػػركف أف القػػادة أكثػػر مػػيالن لمتمكػػيف إذا كػػانكا فػػي أعمػػى السػػمـ الػػكظيفي، مقارنػػة  -

 بالقادة في المستكيات الكظيفية الدنيا.
 إحصائية بيف نكع الكظيفة كالشعكر بالتمكيف.عدـ كجكد عالقة ذات داللة  -

بـين مركـز الضـبط وتقـدير الـذات ودافعيـة اإلنجـاز  (: العالقةTyler & Vaus 1995 (دراسة (6
 والقدرة عمى حل المشكالت.

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تقصػػى العالقػػة بػػيف مركػػز الضػػبط كتقػػدير الػػذات كدافعيػػة اإلنجػػاز كالقػػدرة 
( طالبػػان كطالبػػة مػػف 63باحثتػػاف بدراسػػة المتغيػػرات عمػػى عينػػة تألفػػت مػػف )عمػػى حػػؿ المشػػكالت، قامػػت ال

الصؼ الثالث إلى الصؼ الخامس االبتدائي، كفػي ريػؼ جنػكب شػرؽ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة، كطبقتػا 
عمػػػييـ مجمكعػػػة مػػػف االختبػػػارات لمقيػػػاس المتغيػػػرات المسػػػتقمة لمدراسػػػة، اشػػػتمؿ اختبػػػار القػػػدرة عمػػػى حػػػؿ 

ى ست اسػتراتيجيات تككنػت مػف: تشػكيؿ ىػدؼ فرعػي، كربػط سمسػمة، كفػؾ سمسػمة، كمحاكلػة المشكالت عم
ستراتجية التناظر.  كخطأ منتظمة، كتمثيؿ بديؿ، كا 

عالقػة ارتباطيػو قكيػة كدالػة إحصػائيان بػيف دافعيػة  كجػكد التاليـة:وقد أظيرت الدراسـة أىـم النتـائج 
 اإلنجاز كالقدرة عمى حؿ المشكالت.

 راسات المحور الثالثالتعميق عمى د 
 بالدافعية لإلنجاز نجد أف: عالقة التمكيف اإلدارم لدراسات السابقة التي تناكلتامف خالؿ استعراض     
  :حيػػث ىػػدفت ىػػذا المحػػكرتباينػػت كتنكعػػت الدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت أواًل: مــن حيــث األىــداف ،

فػػة العالقػػة بػػيف اإلبػػداع اإلدارم كالثقافػػة (، إلػػى معر 2010(، )اليػػذلي، 2010دراسػػة كػػؿ مػػف )أبػػك ىػػيف، 
دارة الذات، بينما ىدفت دراسة )الجعبرم،  ( معرفة كاقع تمكيف العامميف بالجامعات مف 2010التنظيمية كا 

( فسػعت لمعرفػة العالقػة بػيف الضػغكط النفسػية كالدافعيػة 2014كجية نظر اإلدارة، أما دراسة )أبك عػكف، 
( فتطرقػت إلػى مسػتكل التمكػيف اإلدارم كعالقتػو بالرضػا الػكظيفي، 2009، لإلنجاز، أمػا دراسػة )البمكشػي

( فتطرقػت إلػى فاعميػة برنػامج فػي اإلرشػاد التربػكم السػتثارة الدافعيػة لإلنجػاز، 2007أما دراسة )شكاشػرة، 
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( فيػػدفت لمعرفػػة العالقػػة بػػيف سػػمكؾ المنظمػػة كقػػكة التمكػػيف لمعػػامميف، أمػػا Carter, 2009أمػػا دراسػػة )
 .( فدرست العالقة بيف المكقع في السمـ الكظيفي كمفيـك التمكيفTurner, 2006) دراسة

يختمػؼ عػف جميػع الدراسػات السػابقة مػف حيػث اليػدؼ؛  :البحث الحاليوبناء عمى ما سبق؛ فان 
 ييدؼ إلى دراسة العالقة بيف التمكيف اإلدارم كالدافعية لإلنجاز. حيث أف البحث الحالي

  التمكػيف اإلدارم اختمفت كتنكعت عينات الدراسػات التػي تناكلػت عالقػة ات الدراسة: ثانيًا: من حيث عين
شممت الدراسات السابقة عينات مختمفة تنكعت ما بيف مديرم المدارس مثؿ دراسػة ، فقد بالدافعية لإلنجاز

ت كمنيػػا مػػف اسػػتيدفت العػػامميف كاالكػػاديمييف بالجامعػػا(، 2010)اليػػذلي، (، 5161كػػؿ مػػف )أبػػك ىػػيف، 
(، أما دراسػة كػؿ 5119(، )البمكشي، 5161(، )الحمكرم كالسعكد، 5161مثؿ دراسة كؿ مف )الجعبرم، 

فقػػد اسػػتيدفت العػػامميف بالشػػركات كالمؤسسػػات األىميػػة،  (Turner, 2006) (، Carter, 2009)مػػف 
 ( العامميف باألجيزة األمنية.5119)فقييي،  (،2010)اليذلي، بينما استيدفت دراسة كؿ مف 

(، )الحمػكرم 5161كػؿ مػف )الجعبػرم، يتفؽ مػع دراسػة  وبناء عمى ما سبق؛ فان البحث الحالي: 
( كالتػػي اسػػتيدفت العػػامميف بالجامعػػات، كتختمػػؼ مػػع بػػاقي الدراسػػات 5119(، )البمكشػػي، 5161كالسػػعكد، 

 التي استيدفت عينات أخرم.
   :ا المحكر المنيج الكصفي التحميمي.استخدـ الباحثكف في جميع دراسات ىذثالثًا: من حيث المنيج 

يتفػػؽ مػػع جميػػع دراسػػات ىػػذا المحػػكر، حيػػث اسػػتخدـ  وبنــاء عمــى مــا ســبق؛ فــان البحــث الحــالي: 
 .الباحث في البحث الحالي المنيج الكصفي التحميمي

   :أبػك كدراسػة كػؿ مػف  محميػة تباينت الدراسات ما بيف دراسات رابعًا: من حيث بيئة وزمان الدراسات(
كىنػػػاؾ دراسػػػات عربيػػػة مثػػػؿ دراسػػػة كػػػؿ مػػػف (، 3161(، )الجعبػػػرم، 3161(، )أبػػػك ىػػػيف، 3162 عػػػكف،

)الحمػػػػكرم كالسػػػػعكد، ( كالتػػػػي أجريػػػػت فػػػػي السػػػػعكدية، أمػػػػا دراسػػػػة 2010(، )اليػػػػذلي، 2010)األصػػػػقة، 
فأجريػػت فػػي األمػػارات ( 5119)البمكشػػي، فأجريػػت فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية، أمػػا دراسػػة  ( 5161
التػي أجريػت فػي امريكيػا، كدراسػة  (Carter, 2009المتحدة، أما الدراسات األجنبية مثؿ دراسة ) العربية

(Turner, 2006،فأجريػػت فػػي الباكسػػتاف )  ،أمػػا أحػػدث دراسػػات ىػػذا المحػػكر فيػػي دراسػػة )أبػػك عػػكف
 ,Turner)ـ(، كأقػػػدـ دراسػػػات ىػػذا المحػػػكر ىػػػي دراسػػة كػػػؿ مػػػف 2014( كالتػػي أجريػػػت عػػاـ )2014
 ـ(.2006التي أجريت عاـ )ك  (2006
ـــان البحـــث الحـــالي:  ـــا ســـبق؛ ف ـــى م ـــاء عم  (، 3162)أبػػػك عػػػكف، يتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة كػػػؿ مػػػف  وبن

مػػف حيػػث بيئػػة الدراسػػة )البيئػػة الفمسػػطينية(، كيختمػػؼ مػػع بػػاقي ( 3161(، )الجعبػػرم، 3161)أبػػك ىػػيف، 
منيػػػا مثػػػؿ دراسػػػة كػػػؿ مػػػف دراسػػػات ىػػػذا المحػػػكر فػػػي بيئػػػة الدراسػػػة سػػػكاء التػػػي أجريػػػت فػػػي البيئػػػة العربيػػػة 
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أك التػي أجريػت  (،5119(، )البمكشي، 5161)الحمكرم كالسعكد، (، 2010(، )اليذلي، 2010)األصقة، 
 (.Carter, 2009( ،)Turner, 2006)في البيئة األجنبية مثؿ دراسة كؿ مف 

  :سػتخدمت اتفقػت جميػع الدراسػات السػابقة ليػذا المحػكر، حيػث اخامسًا: من حيث األدوات المسـتخدمة
 .جميعيا االستبانة كأداة لمدراسة

ــان البحــث الحــالي:  ــى مــا ســبق؛ ف ــاء عم يتفػػؽ مػػع جميػػع دراسػػات ىػػذا المحػػكر فػػي اسػػتخداـ  وبن
 ، كىي نفس أداة البحث الحالية.االستبانة كأداة

  :ــائج أثبتػػت جميػػع الدراسػػات السػػابقة أىميػػة التمكػػيف اإلدارم لعينػػات الدراسػػات سادســًا: مــن حيــث النت
ختمفػػة، أىميػػة كجػػكد الحػػكافز لتنميػػة الدافعيػػة لإلنجػػاز لػػدل العػػامميف سػػكاء بالمػػدارس أك الجامعػػات أك الم

 المؤسسات الحككمية أك األىمية، بما يضمف فعالية أفضؿ بالعمؿ.

 الدراسات السابقة: عمىالتعقيب 
لإلنجػاز لػدل مف خالؿ استعراض الدراسات السػابقة فػي مجػاؿ التمكػيف اإلدارم كعالقتػو بالدافعيػة 

دراسػة اجنبيػة(،  15دراسة عربية،  19دراسة فمسطينية، 14تمثمت بػ ) الدكائر كالتيرؤساء األقساـ كمدراء 
 كجد الباحث: 

  فة تناكلت العنكاف مكضكع الدراسة.ىناؾ اىتمامات مختم -
أىميػة تطبيػؽ بػراز إقد اتفقػت معظػـ الدراسػات السػابقة سػكاء الفمسػطينية منيػا كالعربيػة أك األجنبيػة فػي  -

  .دافعية االنجاز عمىفراد كحثيـ التمكيف االدارم لدم المنظمات كاأل
كالدافعيػػػة  مفػػػي تنميػػػة كتطػػػكير المنظمػػػات كاالفػػػراد فػػػي عمميػػػة التمكػػػيف اإلدار الدافعيػػػة لإلنجػػػاز أىميػػػة  -

 لالنجاز لدييـ.
 السابقة:أوجو االستفادة من الدراسات 

محكريف )التمكيف  عمىتحديد محاكر الدراسة كالتي اشتممت  استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في .1
 (.كالدافعية لالنجاز –االدارم 

الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة كاألساليب  عمىاستفاد الباحث مف خالؿ اطالعو  .2
 ىذه الدراسات، كالكيفية التي تمت فييا معالجة البيانات كتحميميا. المستخدمة فياالحصائية 

 اإلطارفاد الباحث مف خالؿ دراستو لوطر النظرية المختمفة في الدراسات السابقة في عرض است .3
  مالئـ.النظرم لمدراسة بشكؿ 

استفادة الباحث مف المراجع كالكتب التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة كذلؾ لتكفير الكقت كالجيد  .4
 عمي الباحث. 

 عمىدمة كالمتمثمة في االستبانة مف خالؿ االطالع استطاع الباحث تككيف أداة الدراسة المستخ .5
 الدراسات السابقة.
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 اوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
منحت أىمية ذات قيمة تتكافؽ مع أىمية ابعاد التمكيف االدارم في الكقت الحاضر كىذا يتقاطع مع  .1

  .اىتماـ الدراسات السابقة بيذا المكضكع
ىمية التمكيف االدارم مف ناحية تفكيض السمطة كالصالحيات كاالبداع أ عمىات السابقة ركزت الدراس .2

فيز الذاتي كالعمؿ الجماعي كاالتصاؿ الفعاؿ كأحد أبعاد كركائز التمكيف االدارم في حاالدارم كالت
 دراستنا الحالية.

 :    األخرىما تميزت بو ىذه الدراسة عن الدراسات 
اإلدارم كعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدل  تربط التمكيفعمـ الباحث األكلي التي  حسبالدراسة ك ىذه  . تعد1

 رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر التابعة لمؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة.
 بيف المتغيريف. كايجاد العالقةتتميز ىذه الدراسة انيا ربطت بيف التمكيف االدارم كالدافعية لالنجاز  –2
اىمية التمكيف االدارم كمميزاتو لمجامعات في تنمية كتطكير الكادر االدارم  عمىكزت ىذه الدراسة ر  – 3

 .كاألكاديمي
تعد ىذه الدراسة نقطة انطالؽ لدراسات مستقبمية في مجاؿ التمكيف االدارم كالدافعية لالنجاز في  – 4

 الغربية.اماكف مختمفة بمحافظات غزة أك بمحافظات الضفة 
األكثر، في  عمىمنظمو كاحدة أك جامعة كاحدة اك جامعتيف  عمى األخرلتصرت عينة الدراسات اق – 5

حيف تميزت ىذه الدراسة بعينة مف المكظفيف في ثالث جامعات تابعة لمؤسسات التعميـ العالي بمحافظات 
 غزة.

 (3)جدول 

 الفجوة البحثية

 يةالدراسة الحال الفجوة البحثية نتائج الدراسات السابقة

غمػػػػب الدراسػػػػات السػػػػابقة ركػػػػزت عمػػػػى أ
 متغير كاحد مف متغيرات الدراسة.

لـ تربط الدراسات السابقة متغيرات التمكيف 
 االدارم كالدافعية لالنجاز معا.

 ربػط متغيػراتركزت الدراسة الحاليػة عمػى 
التمكػػػػيف االدارم كالدافعيػػػػة لالنجػػػػاز لػػػػدل 

 مؤسسات التعميـ الفمسطينية
 عمػىراسات األخرل اقتصرت عينة الد 

منظمػػػػػػػو كاحػػػػػػػدة أك جامعػػػػػػػة كاحػػػػػػػدة اك 
 األكثر عمىجامعتيف 

 السابقة جميعلـ تشمؿ الدراسات  
مؤسسات التعميـ العالي الحككمية في 

 قطاع غزة.

تميػػزت ىػػذه الدراسػػة بعينػػة مػػف المػػكظفيف  
فػػػػػػي ثػػػػػػالث جامعػػػػػػات تابعػػػػػػة لمؤسسػػػػػػات 

 التعميـ العالي بمحافظات غزة.
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 (4جدول )

 ت السابقة الحي جناولث الحمكين اإلداريالذراسا

 الدراسات السابقة البعد

؛ 5164؛ الزاممي، 5165؛ العطار، 5164؛ السكيعي، 5166؛ الطراكنة، 5161الضالعيف،  تفويض السمطة
 .Weshah ،2012 ،2009 كارشيدة،المعاني ؛ 5165؛ الشريؼ، 5119القاضي، 

 تطوير الشخصية
؛ 5164؛ الزاممي، 5165؛ العطار، 5164؛ السكيعي، 5166 ؛ الطراكنة،5161الضالعيف، 
 .5165؛ الشريؼ، 5119القاضي، 

 التحفيز الذاتي
 ؛5165؛ الكريميف، 5165؛ الشريؼ، 5119؛ القاضي، 5164؛ الزاممي، 5165العطار، 
 .Weshah ،2012 ،2004شياب ، ،2009المعاني كارشيدة ، ،2010الرقب 

 العمل الجماعي
؛ 5164؛ الزاممي، 5165؛ العطار، 5164؛ السكيعي، 5166؛ الطراكنة، 5161الضالعيف، 
 .5165؛ الشريؼ، 5119القاضي، 

 السموك اإلبداعي
الشمرم  ،2009المعاني كارشيدة ، ؛5119؛ القاضي، 5164؛ السكيعي، 5161الضالعيف، 

،2006. 

 االتصال الفّعال
 ،Weshah  ،2012 ،2009المعاني كارشيدة ، ؛5164؛ الزاممي، 5165العطار، 

Emperson  ،2008. 
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 (5) جدول

 محاور الدراسة عمىيوضح توزيع الدراسات السابقة 

 عالقة التمكين والدافعية لإلنجازالدافعية  التمكين االداري الدراسات

حمية
الم



 دراسة (،2013) الزاممي دراسة
 دراسة (،2013عفانة )

نسماف  دراسة (،2012لعطار)ا
مسعكد  دراسة (،2011)
(، دراسة الرقب 2011)
(2010).

دراسة  (،2012دراسة شحادة )
 ،(4282عكض كأبي بكر )
 (،ـ5161دراسة األغا كسكيؾ )

دراسة البرعاكم كالسحار 
دراسة أبي حجمة  (،5118)
(5117)

دراسة  ،(5163عكف، ) دراسة أبك
دراسة  ،(2010ىيف، )أبك

.(2010الجعبرم )

ربية
الع

 

دراسة  ،(2013سكيعي )ال دراسة
عريقات  (، دراسة2012جابر)

المعاني كارشيدة  (، دراسة2010)
الشمرم  (، دراسة2009)
دراسة شياب  (،2006)
(، 2002(، دراسة السيد )2004)

.(2002دراسة المبيض كعكاد )

كالخميفة دراسة سالـ، كقبيؿ، 
دراسة سميماف  ـ(،5165)
دراسة قطامي  (،2009)
د الخالؽ دراسة عب(، 2004)

دراسة الزعبي ، (2002كالنياؿ )
(5114).



 دراسة الحمكرم، كالسعكد
 ةالالصق دراسة ،(2010)
دراسة  ،(2010)

دراسة فقييي  ،(5161)اليذلي،
دراسة البمكشي  (5119)
دراسة شكاشرة  ،(2009)
(2007).

بية
الجن

ا
 

 (،Weshah،2012) دراسة
 دراسة (،Judeh،2012) دراسة

Darlington،2007) ، دراسة
(Onne،2004). 

 

دراسة  ،(Ware,2013دراسة )
(2007 ،Gerhrdt)، دراسة 
(Cassidy, 2002)، دراسة 
(Wan, Fan, Lin, & Jing, 

 ,Wan, Fan) دراسة ،(2001

Lin, & Jing, 2001)، دراسة 
(Haven, 2003).

رودينيريورينكدراسة

(5161،Roddenberry & 

RenK)دراسةتشوشانجوسان

( كارتر(،5119يان دراسة

(Carter, 2009دراسةأنبرين،)

(Aunbreen Mazhar & 

Aurangzeb Khan, 2007،)

(،Turner, 2006دراسةتيرنر)

( وفاسو تيلر  & Tylerدراسة

Vaus: 1995،)

 



 

 
 
 
 

 الفصــل الرابع
 إجراءات الدراسة

 
 
 

 ةـدراسـج الــمني.  

 مجتمع الدراسة.  

 ةـدراســنة الــعي. 

  الــدراسـة. ات أدو 

 اجراءات الدراسة.  

 األساليب االحصائية.  
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 المنيجية واإلجراءات
 :مقدمة

يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان لإلجػػراءات التػػي اتبعيػػا الباحػػث فػػي تطبيػػؽ دراسػػتو، كمػػف ذلػػؾ كصػػفان 
عػدادىا كالتأكػد  لمنيج الدراسة الذم اتبعو الباحث، كمجتمع الدراسة كعينة الدراسة، ككذلؾ أداكت الدراسة كا 

مػػف صػػدقيا كثباتيػػا، كمػػا يتضػػمف الفصػػؿ الرابػػع كصػػفان لإلجػػراءات التػػي قػػاـ بيػػا الباحػػث فػػي تقنػػيف أدكات 
الدراسة كتطبيقيا، كأخيران يتناكؿ الفصؿ المعالجػة اإلحصػائية التػي اعتمػد عمييػا الباحػث فػي تحميػؿ بيانػات 

 الدراسة، كفيما يمي كصفان مفصالن ليذه اإلجراءات.
 

 منيج الدراسة:أوال: 
لما كاف ىدؼ الدراسة ىك التعرؼ عمى العالقة بيف التمكيف اإلدارم كالدافعية لإلنجاز لدل  

المنيج الكصفي كييدؼ  غزة،رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر التابعة لمؤسسات التعميـ العالي في محافظات 
 ككميان،صفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا تعبيرا كيفيان التحميمي إلى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بك 

، فقد قاـ كيعمؿ عمى جمع الحقائؽ كالمعمكمات عنيا كمف ثـ تحميميا لمكصكؿ إلى النتائج كالتكصيات
 الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ نظران لمالءمتو لمدراسة.

 

 مجتمع الدراسة: ثانيًا:
جميػػػػع المػػػػكظفيف ذكم المناصػػػػب اإلداريػػػػة )مػػػػدير، رئػػػػيس قسػػػػـ( فػػػػي تكػػػػكف مجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف 

ديػر -بمحافظات قطاع غزة كىي )جامعة األقصى، كمية فمسطيف التقنيػة الحككمية مؤسسات التعميـ العالي
( يكضػح 1كالجدكؿ ) ،( مكظفان 642خاف يكنس(، كبمغ عددىـ )-البمح، الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 .مجتمع الدراسة
  (6جدول )

 مجتمع الدراسة في مؤسسات التعميم العالي موضع الدراسة

 اإلجمالي رئيس قسم مدير اســم الجـامعـة

 98 19 59 جامعة األقصى

 68 68 1 كمية فمسطين التقنية

 69 69 1 الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا

 642 611 59 اإلجمـــالي

 (0204، لجامعات الذكورةدائرة شئون الموظفين با)المصدر: 
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( مػػػديران كرئػػػيس قسػػػـ فػػػي 642تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف جميػػػع أفػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة المكػػػكف مػػػف )ك 
حيث استخدـ الباحث أسمكب الحصر الشامؿ لمحصكؿ عمى البيانات  مؤسسات التعميـ العالي بقطاع غزة.

 مف أفراد مجتمع الدراسة.
 قسمين: ىال العينة وانقسمت

 الستطالعية:العينة ا .0
بيػدؼ التأكػد مػف الدراسػة،  مجتمػع مػف مفردة (41) مف مككنة استطالعية عينة قاـ الباحث باختيار

، كقػػد اسػػتبانة( 41تػػـ تكزيػػع االسػػتبانة عمييػػا كاسػػترجاع )صػػدؽ كثبػػات أداة الدراسػػة المتمثمػػة باالسػػتبانة، ك 
 مػف لمتحقػؽ التحميػؿ اإلحصػائي يياعم أجرم كزعت ىذه االستبانة عمى كؿ الجامعات مكضع الدراسة. كقد

، كبعػد التأكػد مػف صػدؽ كسػالمة االسػتبانة لالختبػار تػـ سػتبانةاالتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كثبات لال
 تكزيعيا عمى عينة الدراسة. 

 الفعمية:الدراسة العينة  .0
غػػزة، اشػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػى جميػػع مػػدراء كرؤسػػاء أقسػػاـ مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي قطػػاع 

(، كاستخدـ الباحث أسمكب الحصر الشػامؿ لجمػع بيانػات الدراسػة، كاسػترد الباحػث 642حيث بمغ عددىـ )
 %( كجد الباحث صعكبة في تحصيميا.59.7%( كما نسبتو )71.4( استبانة بنسبة )92)

 خصائص عينة الدراسة 
ؿ مػػف االسػػػتبانة، مػػف خػػالؿ البيانػػات العامػػػة التػػي تػػـ جمعيػػػا عػػف المبحػػكثيف بكاسػػػطة الجػػزء األك 

كباسػػتخداـ التكػػرارات اإلحصػػائية تػػـ تحديػػد خصػػائص عينػػة الدراسػػة، كذلػػؾ بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى صػػفات 
ة العممية كالعممية كاالجتماعية، كالجداكؿ التالية تكضح خصائص عينة مجتمع المبحكثيف مف حيث التركيب

 الدراسة.
 :الجنس حسب العينة أفراد توزيع .0

 (7)جدول 

 الجنس حسب العينة أفراد توزيع

 النسبة % العدد الجنس

 %77.9 73 ذكر

 %55.6 56 أنثى

 %611 92 المجمـــــــوع
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%( مف عينة الدراسة ىـ مف جنس الذككر، كما 77.9أف ما نسبتو ) (7) السابؽ الجدكؿ يبيف
 %( ىـ مف جنس اإلناث.55.6نسبتو )

يؼ عمى فئة الذككر أكثر مما ىـ مف كيعزك الباحث ذلؾ الى االعتماد مف بداية عممية التكظ
اإلناث لطبيعة المجتمع الذككرم نكعا ما كلقدرة الذككر عمى تحمؿ المسؤكلية بشكؿ أكبر مف اإلناث 

 كباألخص بالمستكيات القيادية.
 :العممي المؤىل حسب العينة أفراد توزيع .0

 (8) جدول

 العممي المؤىل حسب أفراد العينة توزيع

 النسبة % العدد المؤىل العممي

 %47.27 45 بكالوريوس

 %28.95 27 ماجستير

 %02.68 02 دكتوراه

 %022 95 المجمـــــــوع

%( مف عينة الدراسة ىـ مف حممة مؤىالت عممية 37.47أف ما نسبتو ) (8) السابؽ الجدكؿ يبيف
 (.الدكتكراه –%( ىـ مف حممة )الماجستير 25.14بدرجة بكالكريكس، كما نسبتو )

الباحث ذلؾ الى اف مجتمع الدراسة شمؿ إدارييف الجامعة كليس األكاديمييف كيتسـ مجتمع كيعزك 
اإلدارييف بكثرة التنفيذييف مف حممة شيادة البكالكريكس مقارنة بحممة الشيادات العميا مف ماجستير أك 

يادية بناء عمى ما دكتكراه، مع مالحظة انو مف الكارد اف يتقمد حامؿ شيادة البكالكريكس درجات كظيفية ق
مكانيات أك مف خالؿ التمرس العممي كالخبرة في العمؿ االدارم.  يبرزه مف قدرات كا 

 سنوات الخدمة: العينة أفراد توزيع .2
 (9) جدول

 حسب سنوات الخدمة أفراد العينة توزيع

 النسبة % العدد سنوات الخدمة

 %6.2 6 سنوات 5أقل من 

 %40.27 29 سنوات 02 – 5من 

 %50.62 52 سنوات 02من أكثر 

 %022 95 المجمـــــــوع

 %( مػػػػػف عينػػػػػة الدراسػػػػػة ىػػػػػـ مػػػػػف الػػػػػذيف خػػػػػدمتيـ 1.4أف مػػػػػا نسػػػػػبتو )( 9)السػػػػػابؽ الجػػػػػدكؿ يبػػػػػيف
سػػػػػنكات(، كمػػػػػا نسػػػػػبتو  61-2%( مػػػػػف الػػػػػذيف خػػػػػدمتيـ مػػػػػف )36.17سػػػػػنكات، كمػػػػػا نسػػػػػبتو ) 2أقػػػػػؿ مػػػػػف 
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ث ذلػؾ الػى اف أغمبيػة مػكظفي الجامعػة كيعزك الباحػ سنكات. 61%( مف الذيف خدمتيـ أكثر مف 25.14)
في فترات سابقة تفكؽ العشر سنكات نظرا الستحداث الكميات في تمؾ الفترة كتكظيؼ عدد كبيػر مػف  اتعينك 

الطكاقـ، كمف المعمكـ أيضا عدـ قدرة الجامعػة باألكقػات األخيػرة عمػى اسػتيعاب إعػداد أكبػر مػف المػكظفيف 
كقػػد يعػػزك الباحػػث أيضػػا سػػبب ارتفػػاع نسػػبة مػػف  كر معمكمػػة أخػػرل.نتيجػػة الكضػػع السياسػػي كاالنقسػػاـ كأمػػ

لدييـ بالخدمة أكثر مف عشر سػنكات الػى انػو تػـ اسػتيداؼ الكظػائؼ القياديػة كىػذه الكظػائؼ يػتـ اكتسػابيا 
 بالغالب بعد مركر سنكات مف الخدمة مما قد يحكؿ عمى المستجديف بالكظيفة اإلدارية الى تقمدىا.

 :الجامعة حسب ةالعين أفراد توزيع .4

 (10)جدول 
 الجامعة حسب العينة أفراد توزيع

 النسبة % العدد الجامعة

 %72.7 72 جامعة األقصى

 %04.7 04 كمية فمسطين التقنية

 %00.6 00 الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا

 %022 95 المجمـــــــوع

لدراسػة ىػـ مػف العػامميف فػي جامعػة %( مػف عينػة ا74.7أف ما نسػبتو ) (61) السابؽ الجدكؿ يبيف
%( مػػف الكميػػة الجامعيػػة 66. 1%( مػػف كميػػة فمسػػطيف التقنيػػة، كمػػا نسػػبتو )63. 7األقصػػى، كمػػا نسػػبتو )
 لمعمـك كالتكنكلكجيا.  

كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ الػػى كثػػرة العمػػؿ االدارم بجامعػػة األقصػػى مقارنػػة بغيرىػػا مثػػؿ كميػػة فمسػػطيف 
لػػؾ لكثػػرة عػدد الكميػػات كالبػػرامج كاألقسػػاـ كالػػذم يقػكد بشػػكؿ طبيعػػي الػػى كثػػرة التقنيػة اك الكميػػة الجامعيػػة كذ
 المطمكبة أم حجـ مكظفيف أكثر ليككف قادر عمى التعامؿ معيا. تعدد الطالب كحجـ المعامال

 :طبيعة العمل حسب العينة أفراد توزيع .5
 (11)جدول 

 طبيعة العمل العينة أفراد توزيع

 النسبة % العدد طبيعة العمل

 %20.62 20 مدير

 %67.27 64 رئيس قسم

 %022 95 المجمـــــــوع
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%( مػف عينػة الدراسػة ىػـ مػف ذك منصػب مػدير، 45.14أف ما نسػبتو ) (66) السابؽ الجدكؿ يبيف
 %( مف ذك منصب رئيس قسـ.17.47كما نسبتو )
األقسػاـ كيعزك الباحث ذلػؾ اف ىيكميػة أم عمػؿ تكػكف بشػكؿ ىرمػي يكػكف فييػا عػدد مػف رؤسػاء  

 يتبعكف لدائرة كاحدة كتحت إدارة مدير كاحد.
 

 الدراسة:    رابعا: أداة
 قام الباحث باعداد استبانة ك داة ليذه الدراسة وتكونت االستبانة من قسمين:

كقد اشتمؿ عمى رسالة تكضيحية لممدراء كرؤساء األقساـ في مؤسسات التعميـ العالي، القسم األول:  .0
األكلية كىي: )الجامعة التي يعمؿ بيا المكظؼ، الجنس، كالمؤىؿ العممي، إضافة إلى البيانات 

كالمسمى الكظيفي، كسنكات الخدمة في المسمى الكظيفي(، كىي بيانات تفيد في التعرؼ عمى 
 .خصائص عينة الدراسة

 كيتككف مف محاكر الدراسة الرئيسية كىي: القسم الثاني: .0

ء أقسام ومدراء الدوائر التابعة لمؤسسات التعميم العالي في أواًل: درجة التمكين اإلداري لدى رؤسا
 محافظات غزة، ويتكون من ستة مجاالت وىي:

 (.8-6مجاؿ تفكيض السمطة كالصالحيات كيتككف مف الفقرات ) .6
 (.61-9مجاؿ التحفيز الذاتي كيتككف مف الفقرات ) .5

 (.53-67مجاؿ تطكير الشخصية )التدريب( كيتككف مف الفقرات ) .4

 (.41-52العمؿ الجماعي كيتككف مف الفقرات ) مجاؿ .3

 (.47-46مجاؿ السمكؾ اإلبداعي كيتككف مف الفقرات ) .2

 (.32-48مجاؿ االتصاؿ الفعاؿ )الحصكؿ عمى المعمكمات( كيتككف مف الفقرات ) .1

ثانيًا: درجة الدافعية لإلنجاز لدى رؤساء أقسام ومدراء الدوائر التابعة لمؤسسات التعميم العالي في 
 . بعد التحكيـ( يكضح االستبانة 5، ممحؽ )(12-31كيتككف مف الفقرات )حافظات غزة، م

 :التالي النحو عمى إعداد االستبانة تم مجال الدراسة، في المتخصصين من عدد رأي استطالع وبعد
 مف أكلي استبانة كالفقرات الخاصة بكؿ مجاؿ، كمف ثـ إعداد ستبانةتحديد المجاالت الرئيسية لال 

 كالمعمكمات. البيانات جمع في استخدامو ؿأج
 .مراعاة قكاعد البحث العممي عند إعداد ىذا االستبانة مف مكضكعية كشمكؿ 
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 البيانات لجمع مالءمتو مدل اختبار اجؿ مف المشرؼ عرض االستبانة عمى. 
 المشرؼ يراه ما حسب أكلي بشكؿ االستبانة تعديؿ. 

 النصح كاإلرشاد،  بتقديـ بدكرىـ قامكا كالذيف، يفالمحكم مف مجمكعة االستبانة عمى عرض تـ
جراء التعديالت الالزمة.  كا 

 مجتمعيا. عمى الدراسة تطبيؽ الجامعات المراد مكافقة عمى الحصكؿ تـ 

 األداة صدؽ كثبات لفحص ستبانةلال أكلية ميدانية استطالعية دراسة إجراء. 

 لمدراسة  الالزمة البيانات لجمع العينة أفراد ميعج عمى االنيائية، ثـ تكزيعي اصكرتيب االستبانة إعداد
جراء جمعو ثـ ،(5ممحؽ ) النيائيةاالستبانة بصكرتيا   .اإلحصائي التحميؿ كا 

ليكرت الخماسي المككف مػف خمػس درجػات لتحديػد أىميػة كػؿ فقػرة  مقياسالباحث  استخداـ تـ كقد
 الجدكؿ التالي: االستبانة حسب لفقرات المبحكثيف استجابات لقياس مف فقرات االستبانة، كذلؾ

 (00جدول )

 ليكرت الخماسي مقياس درجات

 االستجابة
موافق بدرجة 

 كبيرة جداً 

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 قميمة

موافق بدرجة 
 قميمة جداً 

 0 0 2 4 5 الدرجة

   صدق أداه الدراسة:
 صدؽ بالتأكد مف الباحث كقاـ لقياسو، كضعت نة ماأسئمة االستبا تقيس بصدؽ االستبانة أف يقصد

 :بطريقتيف االستبانة
 :المحكمين االستبانة من وجو نظر صدق .1

 في اإلدارة، ( متخصصيف61مف ) تألفت المحكميف مف مجمكعة عمى االستبانة الباحث عرض

لميدؼ منيا،  االستبانةلالسترشاد بآرائيـ في مدل مناسبة فقرات ، كذلؾ (1)ممحؽ المحكميف كأسماء
إضافة أك  مف المحكميف  راء استجاب الباحث كقدككذلؾ لمتأكد مف صحة الصياغة المغكية ككضكحيا، 

 .الفقراتبعض لحذؼ أك تعديؿ 
 :المقياس صدق .2

 الداخمي: االتساق أواًل:
االسػتبانة، كالدرجػة  فقػرات مػف فقػرة كػؿ درجػات بػيف االرتبػاط قػكة الػداخمي االتسػاؽ بصدؽ كيقصد

األىػداؼ، كتػـ  لقيػاس المقيػاس فقػرات صػدؽ مػدل يقػيس أم إليػو، تنتمػي الػذم الرئيسػي لممجػاؿ ميػةالك
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 الكمية فقرة كالدرجة كؿ بيف االرتباط االستبانة مف خالؿ حساب معامالت لفقرات الداخمي حساب االتساؽ
  :يمي كما لو لممجاؿ التابعة

 تفويض السمطاتنتائج االتساق الداخمي لمحور  . أ

 (13جدول )
 الدرجة الكمية لممجالمع ف تفويض السمطاتكل فقرة من فقرات مجال فومستوى الداللة لاالرتباط  تمعامال

 معامل االرتباط الفقـرة

 0.759** يفوضني مديري في الجامعة بناًء عمى أنظمة وتعميمات الجامعة.

 0.726** يحدد مديري األعمال التي يفوضيا لي كتابيًا.
 0.755** قدرتي عمى أداء الميام الموكمة لي. تثق اإلدارة في

 0.793** تمنحني اإلدارة المرونة المناسبة لمتصرف في أداء ميامي.

 0.626** أتحمل مسؤولية العمل الذي أقوم بو.
 0.603** يشركني رؤسائي في صنع القرار.

 0.523** أقوم بانجاز األعمال المفوضة إلّى عمى أكمل وجو.
 0.716** تي الفرصة التخاذ القرارات باستقاللية.توفر لي وظيف

 α=2.25دال إحصائيًا عند مستوي داللة  االرتباط *
 α=2.20االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  **

 

 مػع طردينػا ارتباطػا مػرتبط تفػكيض السػمطات"أف المجػاؿ األكؿ " (83)يتضػح مػف الجػدكؿ السػابؽ
 إحصػائينا دالػة (، كجميعيػا2.792- 0.523بػيف ) االرتباط ت معامالتتقيسو، كتراكح التي الفقرات جميع
 يعني بمجاليا، مما المجاؿ األكؿ تقيس التي الفقرات ارتباط عمى (، كتدؿα= 0.01مستكل معنكية ) عند
 .قياسو في أساسية كىي تقيسو، الذم المجاؿ مع داخميا متسقة أنيا

 يالتحفيز الذاتنتائج االتساق الداخمي لمحور  . ب
 (04جدول )

 الدرجة الكمية لممجالمع ف التحفيز الذاتيكل فقرة من فقرات مجال فومستوى الداللة لاالرتباط  تمعامال
 معامل االرتباط الفقـرة

 0.772** يشجعني مديري عمى تحمل المسؤولية المينية في العمل. 

 0.822** يساعدني مديري عمى تطوير مياراتي في العمل.
 0.760** فكاري الجدية بصدر رحب.يتقبل مديري أ

 0.509** لدي الدافع لممساىمة في تحقيق الميام الموكمة لي.

 0.704** نظام المكافآت والحوافز المطبق يعطيني دافعًا قويًا لمعمل بجد.
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 معامل االرتباط الفقـرة

 0.753** نظام الترقيات الوظيفية في مؤسستي عادل وموضوعي.
 0.632** أبذليا. يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجيود التي

 0.768** األنظمة والتعميمات تساعدني عمى تطوير ميارتي في العمل.

 α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 α=2.20االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  **

 جميع مع طردينا ارتباطا مرتبط التحفيز الذاتي"أف المجاؿ الثاني " (82)يتضح مف الجدكؿ السابؽ
 عنػد إحصػائينا دالػة (، كجميعيػا0.822-0.509بػيف ) االرتبػاط معػامالت تقيسػو، كتراكحػت التػي الفقػرات

 أنيا يعني بمجاليا، مما المجاؿ الثاني تقيس التي الفقرات ارتباط عمى كتدؿ (،α= 0.01مستكل معنكية )
 .قياسو في أساسية كىي تقيسو، الذم المجاؿ مع داخميا متسقة
 تطوير الشخصية )التدريب(االتساق الداخمي لمحور نتائج  . ت

 (05جدول )

 الدرجة الكمية لممجالمع ف تطوير الشخصيةكل فقرة من فقرات مجال فومستوى الداللة لاالرتباط  تمعامال

 معامل االرتباط الفقـرة

 0.788** توفر لي إدارة الجامعة دورات تدريبية لتطوير ميارتي الشخصية

 0.852** لي فرصًا جيدة لمنمو الميني.رؤسائي يوفرون 
 0.833** نظام المكاف ة المطبق يشجعني لمتطوير الذاتي.

 0.848** تساعدني األنظمة والتعميمات عمى تطوير مياراتي.
 0.736** التطوير الميني المستمر يزيد من قدراتي عمى تحمل المسؤوليات 

 0.606** شياء جديدة في مجال العمل. الفرصة متاحة أمامي لمتعمم المستمر واكتساب أ
 0.681** يتم تقييم البرامج التدريبية التي يشارك فييا الموظفين بشكل منتظم.

 0.530** امتمك ميارات االستذكار المناسبة من قراءة وتمخيص ومراجعة لألعمال المطموبة.

 α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 α=2.20إحصائيًا عند مستوي داللة االرتباط دال  **

 مػع طردينػا ارتباطػا أف المجػاؿ الثالػث "تطػكير الشخصػية" مػرتبط (15)يتضح مف الجدكؿ السػابؽ
 إحصػائينا دالػة (، كجميعيػا0.847-0.355بػيف ) االرتباط معامالت تقيسو، كتراكحت التي الفقرات جميع
 يعني بمجاليا، مما المجاؿ الثالث تقيس التي تالفقرا ارتباط عمى كتدؿ (،α= 0.01مستكل معنكية ) عند
 .قياسو في أساسية كىي تقيسو، الذم المجاؿ مع داخميا متسقة أنيا
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 العمل الجماعينتائج االتساق الداخمي لمحور  . ث
 (06جدول )

 الدرجة الكمية لممجالمع ف العمل الجماعيكل فقرة من فقرات مجال فومستوى الداللة لاالرتباط  تمعامال

 معامل االرتباط فقـرةال

 0.678** يدعم رؤسائي العمل الجماعي ويركزون عمى أىميتو.

 0.306* رؤسائي يقدمون مصمحتيم الفردية عمى المصمحة العامة لمجامعة.
 0.734** فرق العمل في الجامعة قادرة عمى تنفيذ ما تتخذه من قرارات.

 0.544** زمالئي بالعمل. عممي مع رؤسائي يتطمب مني القيام بتعاون جماعي مع
 0.612** توجد فرص كبيرة لفرق عمل الموظفين لتنفيذ ما تتخذه من قرارات.
 0.711** ىناك رؤية مشتركة في صنع القرار بين إدارة الجامعة والموظفين.

 α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 α=2.20االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  **

 مػع طردينػا ارتباطػا مػرتبط العمػؿ الجمػاعي"أف المجػاؿ الرابػع " (85) يتضػح مػف الجػدكؿ السػابؽ
 إحصػائينا دالػة (، كجميعيػا0.734-0.306بػيف ) االرتباط معامالت تقيسو، كتراكحت التي الفقرات جميع
 يعني اليا، ممابمج المجاؿ الرابع تقيس التي الفقرات ارتباط عمى كتدؿ (،α= 0.01مستكل معنكية ) عند
 .قياسو في أساسية كىي تقيسو، الذم المجاؿ مع داخميا متسقة أنيا

 السموك اإلبداعينتائج االتساق الداخمي لمحور  . ج

 (07جدول )
 الدرجة الكمية لممجالمع ف السوك االبداعيكل فقرة من فقرات مجال فومستوى الداللة لاالرتباط  تمعامال

 معامل االرتباط الفقـرة

 0.793** رؤسائي عمى تبني األفكار اإلبداعية التي تخدم العممية اإلدارية في الجامعة.  يشجعني

 0.736** اىتم بتجربة األفكار الجديدة في العمل.
 0.791** يخصص رؤسائي األموال لتنفيذ األفكار اإلبداعية الجديدة في الجامعة.

 0.560** لدي ميارات ال يمتمكيا اآلخرون في أداء عممي.
 0.458* ارغب دائمًا بتنمية سموكي اإلبداعي من خالل االستفادة من خبرات اآلخرين.

 0.809** يخصص رؤسائي بعض وقتيم في مناقشة األفكار اإلبداعية الجديدة.
 0.756** تتبنى اإلدارة عقد دورات تدريبية لتنمية اإلبداع لدى الموظفين.

 α=2.25ة االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي دالل *

 α=2.20االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  **
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 مػع طردينػا ارتباطػا مػرتبط "السػمكؾ االبػداعيأف المجػاؿ األكؿ " (81)يتضػح مػف الجػدكؿ السػابؽ
 إحصػائينا دالة (، كجميعيا809 .0-458 .0بيف ) االرتباط معامالت تقيسو، كتراكحت التي الفقرات جميع
 كتػدؿ ،(α= 0.05( دالػة عنػد مسػتكل معنكيػة )5مػا عػدا الفقػرة رقػـ )( α= 0.01مسػتكل معنكيػة ) عنػد
 الػذم المجػاؿ مػع داخميػا متسػقة أنيػا يعنػي بمجاليػا، ممػا المجػاؿ األكؿ تقػيس التػي الفقػرات ارتبػاط عمػى
 .قياسو في أساسية كىي تقيسو
 االتصال الفّعالنتائج االتساق الداخمي لمحور  . ح

 (08جدول )

 الدرجة الكمية لممجالمع ف االتصال الفعالكل فقرة من فقرات مجال فومستوى الداللة لاالرتباط  تمعامال

 معامل االرتباط الفقـرة

 0.834** تتميز التعميمات واإلجراءات في الجامعة بالوضوح. 

 0.875** يستطيع الموظفون في الجامعة الوصول إلى أصحاب القرار وشرح مواقفيم.
 0.887** ائل اتصال فاعمة ومتطورة.تيتم الجامعة بايجاد وس

 0.819** توجد فرصة كبيرة لتبادل المعمومات مع اإلدارة حول مشكالت العمل. 
 0.779** يتوفر لدى اإلدارة نظام معمومات يتيح الوصول ليا بسيولة.

 0.862** تمكن الجامعة العاممين من إثراء معموماتيم باستمرار.
 0.812** جامعة حاليا في توحيد رؤية الجامعة ورسالتيا وأىدافيا.تسيم إتاحة المعمومات في ال

 0.799** توفر الجامعة المعمومات المناسبة لمعاممين لتنمية التزاميم الذاتي.

 

 مػع طردينػا ارتباطػان  مػرتبط االتصػاؿ الفعػاؿ"أف المجػاؿ الثػاني " (81)يتضػح مػف الجػدكؿ السػابؽ 
 إحصػائينا دالػة (، كجميعيػا0.887-0.779بػيف ) االرتبػاط معػامالت تقيسػو، كتراكحػت التػي الفقرات جميع
 يعني بمجاليا، مما المجاؿ الثاني تقيس التي الفقرات ارتباط عمى كتدؿ (،α= 0.01مستكل معنكية ) عند
 .قياسو في أساسية كىي تقيسو، الذم المجاؿ مع داخميا متسقة أنيا

 زجال الدافعية لإلنجانتائج االتساق الداخمي لم . خ

 (09جدول )
 الدرجة الكمية لممجالمع ف الدافعية لإلنجازكل فقرة من فقرات مجال ف ومستوى الداللة لاالرتباط  تمعامال

 معامل االرتباط الفقـرة

 0.577** أحب أن أعمل بجد واجتياد.

 0.351* أفضل عمل األشياء الم لوفة أكثر من تمك الصعبة والتي تتطمب تحديًا.
 0.328* ياء السيمة أكثر من تمك األشياء الصعبة والتي تحتاج تفكيرًا.أفضل تعمم األش

 0.571** أصر عمى مواصمة عمل األشياء الصعبة حتى إتقانيا أو إتماميا.
 0.796** أواصل القيام بالميام الموكمة إلًي.
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 معامل االرتباط الفقـرة

ني أجتيد في الميام التي أشعر ب نني غير قادر عمى إنجازىا أكثر من تمك التي أعتقد أن
 أستطيع القيام بيا.

**0.511 

 0.411* أحب أن أكون مشغواًل طوال الوقت.

 0.600** أبذل جيدًا أكثر عندما أكون في موقف تنافسي مع اآلخرين.

 0.676** أجد متعة عند منافسة اآلخرين.

 0.412* أشعر بالضيق واالنزعاج عندما يتفوق اآلخرون عمًي.
 0.502** من اآلخرين.أحرص عمى أن يكون أدائي أفضل 

 0.506** أشعر بقيمة وأىمية الفوز سواء في العمل الجاد أو غيره.
 0.437* أشعر بالنجاح أكثر عندما امتمك قدرات أو مواىب أكثر.

 0.376* أجد متعة عندما يكون أدائي أحسن من ذي قبل.
 0.441* أستطيع مواجية المشكالت التي يصعب عمى اآلخرين مواجيتيا.

 0.315* شعر بالخوف من العقاب عندما اخطئ في العمل.أ

 0.431* أعتمد عمى الغير في حل المشكالت التي تواجيني.
 0.499** أرغب في العمل مع شريك منجز.

 0.525** أشعر بالضيق من ضياع الوقت دون إنجاز.

 0.310* أتجنب األعمال التي تتطمب االلتزام بالمسئولية.

 α=2.25حصائيًا عند مستوي داللة االرتباط دال إ *

 α=2.20االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  **

 ارتباطان  مرتبط الدافعية لإلنجاز"أف المجاؿ الثاني مف االستبانة " (83)يتضح مف الجدكؿ السابؽ
 دالة (، كجميعيا0.796-0.310بيف ) االرتباط معامالت تقيسو، كتراكحت التي الفقرات جميع مع طردينا

 تقيس التي الفقرات ارتباط عمى كتدؿ ،(α= 0.01كمستكل ) (α= 0.05مستكل معنكية ) عند إحصائينا
 .قياسو في أساسية كىي تقيسو، الذم المجاؿ مع داخميا متسقة أنيا يعني بمجاليا، مما المجاؿ الثاني

 ثانيًا: الصدق البنائي:  
 تريد األداة التي األىداؼ تحقؽ مدل يقيس مالذ األداة صدؽ مقاييس أحد البنائي الصدؽ يعتبر

 كيكضح .لفقرات االستبانة الكمية بالدرجة الدراسة مجاالت مف مجاؿ كؿ ارتباط مدم كيبيف إلييا، الكصكؿ

 لفقرات االستبانة، كعالقتيا بالدرجة الكمية الدراسة مجاالت مف مجاؿ كؿ ارتباط ( مدل51) التالي الجدكؿ

  مدراسة، كبذلؾ يككف الباحث قد تحقؽ مف أف المقياس يتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ.ل العاـ باليدؼ القكية
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 (02)جدول 
 ستبانةوالدرجة الكمية لال مجاالتمن ال مجالكل ل ومستوى الداللة رتباطاال معامالت 

 معامل االرتباط المجــــال م

 مجال التمكين اإلداري

 0.785** تفويض السمطات 1

 0.853** اتيالتحفيز الذ 2

 0.768** تطوير الشخصية  3
 0.723** العمل الجماعي 4
 0.841** السموك اإلبداعي 5

 0.851** االتصال الفّعال 6

 مجال الدافعية لإلنجاز
 0.591** الدافعية لإلنجاز 1

 α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 α=2.20 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة **

 أداه الدراسة:ثبات 
( 41قاـ الباحث بتطبيؽ ىذا المقياس عمى عينة استطالعية مككنة مػف )لمتأكد مف ثبات المقياس 

 التالية: يقةالطر  استخدـ، كمف ثـ مكظفا مف مكظفي الجامعات العاممة بمحافظات قطاع غزة
  خ:كرو نبا –الثبات بطريقة ألفا 

ثبات كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس عمى حدة، باإلضافة إلى  خ لقياساكرك نبحساب معامؿ ألفا تـ     
( كىك معامػؿ ثبػات عػاؿم يشػير إلػى صػالحية 1.913حيث بمغ معدؿ الثبات )المقياس ككؿ،  ثبات حساب

 الدراسة: لمجاالت مقياس الثبات ( معامالت21) الجدكؿ يبيفك المقياس. 
 (21جدول )

 معامالت الثبات لمجاالت المقياس
 قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م
 0.842 8 تفويض السمطات 1
 0.860 8 التحفيز الذاتي 2
 0.882 8 تطوير الشخصية  3
 0.622 6 العمل الجماعي 4
 0.831 7 السموك اإلبداعي 5
 0.937 8 االتصال الفّعال 6
 0.716 20 الدافعية لإلنجاز 7

 0.940 65 جميع المجاالت معاً 
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مرتفعػة  خكػرك نبػاقيمػة معامػؿ ألفػا  أف إلػى (21) السػابؽالجػدكؿ  فػي المبينػة النتػائج تشػير   
 .الداخمي بالثبات تتمتع المستخدمة المقاييس بأف القكؿ يمكف كبالتالي االستبانة،لجميع فقرات 

صالحة  ئيةالنيا صورتيا وأصبحت االستبانة في المقياس وثبات قد ت كد من صدق يكون الباحث وبذلك
 .الدراسة عينة عمى لمتطبيق

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
 Package for the (SPSS)اإلحصػائي  التحميػؿ برنػامج خػالؿ مػف االسػتبانة كتحميػؿ تػـ تفريػغ    

Social Sciencesمقيػاس ىػك ليكػرت مقيػاس ألف كذلػؾ اإلحصػائية المعمميػة، االختبػارات اسػتخداـ ، كتػـ 

 اإلحصائية التالية: األدكات استخداـ تـ كقد ترتيبي
 كرك  ألفا اختبار( نباخCronbach's Alpha) االستبانة فقرات ثبات لمعرفة. 
 متغيػريف، بػيف العالقػة لدراسػة االختبػار ىػذا درجػة االرتبػاط، كيسػتخدـ بيرسػكف لقيػاس ارتبػاط معامؿ 

 كاختبار الفرضية األكلى. كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لالستبانة
  اختبػػػارT ( فػػػي حالػػػة عينػػػة كاحػػػدةT-Test لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد )

أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللػة  4الدرجة المتكسطة كىي  إلىكصمت 
 المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

  اختبػػارT ( فػػي حالػػة عينتػػيفIndependent Samples T-Test لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ )
 فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. 

 اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم (One Way Analysis of Variance -ANOVA لمعرفػة )
 يانات.ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف الب
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 :مقدمة
 خالؿ اإلجابة مف كذلؾ الدراسة، فرضيات كاختبار البيانات لتحميؿ عرضان  الفصؿ ىذا يتضمف

 عمى كالكقكؼ فقراتيا، خالؿ تحميؿ مف إلييا التكصؿ تـ التي النتائج، أبرز كاستعراض الدراسة، أسئمة عف
 كمحاكلة الدراسة كالتي اشتممت )الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، المسمى الكظيفي(، متغيرات
 الحـز برنامج خالؿ مف المتجمعة لمبيانات اإلحصائية إجراء المعالجات تـ لذا بالتفصيؿ، دراستيا

 كتحميميا. عرضيا سيتـ التي الدراسة نتائج عمى لمحصكؿ( SPSS)اإلحصائية 
 :المقياس المعتمد في الدراسة 

 الخاص بالمقاييس التربكم األدب إلى بالرجكع الباحث قاـ الدراسة في المعتمد المقياس لتحديد
  جدان، قميمة 6الخماسي ) ليكرت مقياس عمى اعتمدت التي السابقة الدراسات بعض ككذلؾ المحكية،

 الدنيا )الحدكد ليكرت الخماسي مقياس فترة لطك كلتحديد جدان(، كبيرة 2 كبيرة، 3 متكسطة، 4 قميمة، 5
 عمى للمحصك المقياس الخمسة فترات عدد عمى تقسيمو ثـ (،3=  6- 2) المدل حساب كالعميا( تـ

 )الكاحد كىي المقياس قيمة في أقؿ إلى القيمة ىذه إضافة تـ ذلؾ بعد (،1.8=  2/  3أم ) الفترة لطك
( يكضح أطكاؿ الفترات كالكزف النسبي 55جدكؿ ) ،األكلى لمفترة األعمى الحد لتحديد كذلؾ الصحيح(

 المقابؿ لكؿ تصنيؼ:
 (: 00جدول )

 المقياس المعتمد في الدراسة
 5.2-4.02 4.09-2.42 2.29-0.62 0.59-0.82 0.79-0 الفترة

 ف عمى-%84 %84-%68 %68-%50 %50-%26 %26أقل من  الوزن النسبي
 عالية جداً  عالية متوسطة ضعيفة ضعيفة جداً  التصنيف

 وكانت نتائج تحميل كل محور عمى حدة من أبعاد التمكين:
 نتائج التحميل لمجال فالتمكين اإلداريف: .1

 ستةن  عمى فقرة مكزعة (54) مف يتككف الذمف اإلداري التمكينف األكؿ المجاؿ فقرات تحميؿ تـ
 الحسابي حساب المتكسط تـ حيث الخماسي، ليكرت مقياس كفؽ العينة أفراد ليا استجاب محاكر

 كاالنحراؼ العاـ المتكسط ثـ حساب كمف المجاؿ فقرات مف فقرة لكؿ النسبي كالكزف المعيارم كاالنحراؼ
 .المجاؿ أبعاد مف بعد نتائج كؿ تحميؿ يمي كفيما ككؿ، لممجاؿ النسبي كالكزف المعيارم
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 بعد فتفويض السمطة والصالحياتف نتائج تحميل . أ

فقرات، كفيما يمي تحميؿ ليذه الفقرات مف خالؿ حساب  (8)يتككف البعد األكؿ "تفكيض السمطات" مف 
لكؿ فقرة مف فقرات ىذا البعد، كجدكؿ  (T)المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم كاختبار 

 يكضح ذلؾ. (03)
 (:02جدول )

  فقرات بعد فتفويض السمطة والصالحياتفنتائج تحميل  

المتوسط  رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اختبار 

(T) 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

 
درجة 
 الموافقة

يفوضني مديري في الجامعة بناًء عمى أنظمة 
 وتعميمات الجامعة.

 عالية 4 0.00 9.78 77.1 0.85 3.85

 عالية 7 0.00 4.89 69.5 0.94 3.47 األعمال التي يفوضيا لي كتابيًا.يحدد مديري 

تثق اإلدارة في قدرتي عمى أداء الميام الموكمة 
 لي.

 عالية 3 0.00 12.83 79.4 0.74 3.97

تمنحني اإلدارة المرونة المناسبة لمتصرف في 
 عالية 5 0.00 7.10 73.1 0.90 3.65 أداء ميامي.

 عالية جداً  1 0.00 17.42 86.1 0.73 4.31 ل الذي أقوم بو.أتحمل مسؤولية العم

 عالية 6 0.00 5.64 70.1 0.87 3.51 يشركني رؤسائي في صنع القرار.

أقوم بانجاز األعمال المفوضة إلّى عمى أكمل 
 وجو.

 عالية جداً  2 0.00 16.55 84.2 0.71 4.21

توفر لي وظيفتي الفرصة التخاذ القرارات 
 باستقاللية.

 عالية 8 0.00 5.06 69.1 0.87 3.45

 عالية  0.00 13.67 76.1 0.57 3.80 الكل

 ككؿ كميا البعد فقرات لجميع الحسابية المتكسطات أف يتضح( 54) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف
 تزيد الحسابية المتكسطات فإف (T)اختبار  نتيجة كحسب( 3) بالقيمة عنو المعبر العاـ المتكسط عف تزيد
 .(0.05) مستكل عند إحصائية داللة كذات جكىرية زيادة( 3) مةالقي عف

 ويتضح من خالل الجدول أعاله أن أعمى فقرة كانت:
المرتبة األكلى مف حيث  أتحمل مسؤولية العمل الذي أقوم بوفالفقرة الخامسة التي تنص عمى أف "  -

ذلؾ إلى كجكد درجة  %( كيشير86.1(، بكزف نسبي بمغ )4.31قيمة الكسط الحسابي التي بمغت )
عالية جدان مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة مما يبرز المستكل العالي الذم 

 يتمتع بو أفراد العينة في القياـ تحمؿ المسؤكلية في األعماؿ التي يقكمكف بيا.
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دة اإلدارييف كأصحاب الخبرة كيعزك الباحث ذلؾ الى تمرس أفراد العينة في العمؿ االدارم ككنيـ مف القا
 في تحمؿ المسؤكلية كما ينتج عنيا بما يتناسب مع الكصؼ كالمياـ الكظيفية لكؿ منيـ.

 
 في حين أن أدنى فقرة كانت:

بكسط حسابي فتوفر لي وظيفتي الفرصة التخاذ القرارات باستقالليةف الفقرة الثامنة كالتي تنص عمى  -
كتشير ىذه الفقرة إلى كجكد درجة عالية مف المكافقة عمى %(، 69.1(، كبكزف نسبي بمغ )3.45)

ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، كبرغـ اف الفقرة حازت عمى اقؿ كزف نسبي مقارنة بالفقرات 
األخرل في نفس المحكر إال إنيا بالمجمؿ كانت عالية كقد يعزك الباحث حصكليا عمى النسبة األقؿ 

مكانياتو.الى عدـ كضكح الكصؼ الك   ظيفي لكؿ مكظؼ بما يتناسب مع طبيعة عممو كا 

كبشكؿ عاـ يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف بعد تفكيض السمطة كالصالحيات جاء بمتكسط عاـ 
مف ِقبؿ المبحكثيف عمى ىذا  عالية%( كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة 2186( كبكزف نسبي بمغ )2831)

كالتي أظيرت ارتفاع مستكل تفكيض  (2112العطار ) دراسة البعد ككؿ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج
المعاني وارشيدة السمطات لدل العامميف بجامعتي اإلسالمية كاألزىر بغزة، كاتفقت أيضا مع دراسة 

عريقات كالتي أظيرت أف اإلدارة تدرؾ جيدان أىمية تفكيض السمطات، كما كاتفقت مع دراسة ( 2112)
سمح بتفكيض السمطات في منظمات األعماؿ باألردف، كاتفقت أيضا مع في كجكد ىيكؿ مرف ي (2111)

كالتي أظيرت أىمية تفكيض السمطات كبعد مف أيعاد التمكيف اإلدارم لدل  (2111الجعبري )دراسة 
كالتي أظيرت أف إعطاء  (1222المدىون )العامميف في الجامعات الفمسطينية، كما كاتفقت مع دراسة 

 ة مف السمطة يعد أداة ميمة مف أدكات التمكيف.المكظؼ مستكيات كاضح
حيث حازت عممية تفكيض السمطات  weshsah (0200) فيما اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة

ذلؾ الى اختالؼ  ويعزو الباحثلدل المعمميف في المدارس األردنية كاألسترالية عمى كزف نسبي متكسط 
محؿ مجتمع دراسة الباحث فييا أكثر مساحة لمقيادات  مجتمع الدراسة حيث اف المؤسسات التعميمية

اإلدارية بممارسة الصالحيات كالتفكيض حسب نكع العمؿ المتجدد عمى عكس المعمميف بالمدارس 
أصحاب العمؿ الركتيني كالمركزم بشكؿ كبير دكف كجكد مساحة كافية كصالحيات لدل المدراء 

 كالعامميف.
 يفنتائج تحميل بعد فالتحفيز الذات . ب

( فقرات، كفيما يمي تحميؿ ليذه الفقرات مف خالؿ حساب 8التحفيز الذاتي" مف ) يتككف البعد الثاني "
( لكؿ فقرة مف فقرات ىذا البعد، كالجدكؿ tالمتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم كاختبار )

 ( يكضح ذلؾ.53)
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 (:04جدول )

 اتيفنتائج تحميل فقرات بعد فالتحفيز الذ 

المتوسط  رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة اختبار 
(T) 

القيمة 
درجة  الترتيب االحتمالية

 الموافقة
يشجعني مديري عمى تحمل المسؤولية المينية في 

 العمل. 
 عالية 1 0.00 10.64 77.7 0.81 3.88

 عالية 4 0.00 7.83 74.5 0.90 3.73 يساعدني مديري عمى تطوير مياراتي في العمل.

 عالية 3 0.00 8.21 74.9 0.89 3.75 يتقبل مديري أفكاري الجدية بصدر رحب.

 عالية 2 0.00 10.28 77.5 0.83 3.87 لدي الدافع لممساىمة في تحقيق الميام الموكمة لي.

نظام المكافآت والحوافز المطبق يعطيني دافعًا قويًا 
 لمعمل بجد.

 متوسطة 7 0.34 0.96- 58.1 0.96 2.91

نظام الترقيات الوظيفية في مؤسستي عادل 
 متوسطة 8 0.17 1.38- 57.1 1.04 2.85 وموضوعي.

 متوسطة 6 0.51 0.66- 58.5 1.09 2.93 يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجيود التي أبذليا.

األنظمة والتعميمات تساعدني عمى تطوير ميارتي في 
 العمل.

 متوسطة 5 0.01 2.56 64.4 0.84 3.22

 متوسطة  0.00 5.81 67.8 0.66 3.39 الكل

 ( تزيد7-3-4-5-6لمفقرات ) الحسابية المتكسطات أف يتضح( 53)السابؽ  الجدكؿ خالؿ مف
 عف تزيد الحسابية المتكسطات فإف (T)اختبار  نتيجة كحسب( 3) بالقيمة عنو المعبر العاـ المتكسط عف

لمفقرات  الحسابية ، أما المتكسطات(0.05) مستكل عند إحصائية داللة كذات يةجكىر  زيادة( 3) القيمة
 المتكسطات فإف (T)اختبار  نتيجة كحسب( 3) بالقيمة عنو المعبر العاـ ( تقؿ عف المتكسط2-1-8)

 .(0.05) مستكل عند إحصائية كبالتالي ال تكجد داللة (3) القيمة عف تقؿ الحسابية
 أعاله أن أعمى فقرة كانت:ويتضح من خالل الجدول 

المرتبة  يشجعني مديري عمي تحمل المسؤولية المينية في العملفالفقرة األكلى التي تنص عمى أف " -
%( كيشير ذلؾ 77.7(، بكزف نسبي بمغ )3.88األكلى مف حيث قيمة الكسط الحسابي التي بمغت )

عينة الدراسة مما يبرز اىتماـ  إلى كجكد درجة عالية مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد
مؤسسات التعميـ العالي عمى تفكيض أفراد العينة حسب األنظمة كالقكانيف كالتعميمات التي تعمؿ بيا 

 ىذه المؤسسات.

 في حين أن أدنى فقرة كانت:
بكسط فنظام الترقيات الوظيفية في مؤسستي عادل وموضوعيف الفقرة السادسة كالتي تنص عمى  -

%(، كتشير ىذه الفقرة إلى كجكد درجة متكسطة مف 57.1، كبكزف نسبي بمغ )(2.85حسابي )
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المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ قناعة المبحكثيف 
بعدالة الترقيات أك باألخرل عدـ كجكد معايير كاضحة تعتمد عمى الكفاءة أك المينية  في ترقية 

، كاف اغمب أمكر الترقيات تندرج ضمف األطر التنظيمية كاالنتماءات السياسية كانعكاسات العامميف 
 حالة االنقساـ الفمسطيني أك مف جية أخرل ترتبط الترقيات بالكاسطة كالمحسكبية.

( كبكزف 3.39كبشكؿ عاـ يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف بعد التحفيز الذاتي جاء بمتكسط عاـ )
مف ِقبؿ المبحكثيف عمى ىذا البعد ككؿ،  متوسطةكىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة %( 67.8نسبي بمغ )

التي انسجمت مع الدراسة الحالية باعتبار ميارات  Hamilton(0227)الدراسة الحالية مع دراسة وتتفق
إدارة آالت تتأثر ايجابيا كبنسب مكافقة متكسطة نكعا ما كالسمكؾ العاطفي كالذم يعتبر األساس في 

( كالتي بينت أف التحفيز يأتي في المرتبة األخيرة 5161تحفيز الذاتي. كتتفؽ أيضا مع دراسة الجعبرم )ال
 مف حيث األىمية كبعد مف أبعاد التمكيف اإلدارم في الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية.

 التدريبف-نتائج تحميل بعد فتطوير الشخصية  . ت

( فقرات، كفيما يمي تحميؿ ليذه الفقرات مف خالؿ 8التدريب" مف )-يتككف البعد الثالث "تطكير الشخصية 
( لكؿ فقرة مف فقرات ىذا البعد، tحساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم كاختبار )

 ( يكضح ذلؾ.52كالجدكؿ )
  (:05جدول )

 التدريبف-نتائج تحميل فقرات بعد فتطوير الشخصية

توسط الم رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اختبار 

(T) 

القيمة 
 االحتمالية

 
 الترتيب

درجة 
 الموافقة

توفر لي إدارة الجامعة دورات تدريبية لتطوير ميارتي 
 متوسطة 7 0.51 66.- 58.5 1.09 2.93 الشخصية

 متوسطة 4 0.34 95. 61.9 0.97 3.09 رؤسائي يوفرون لي فرصًا جيدة لمنمو الميني.

 متوسطة 8 0.01 2.55- 54.3 1.09 2.72 نظام المكاف ة المطبق يشجعني لمتطوير الذاتي.

 متوسطة 5 0.92 11.- 59.8 0.97 2.99 تساعدني األنظمة والتعميمات عمى تطوير مياراتي.

التطوير الميني المستمر يزيد من قدراتي عمى تحمل 
 متوسطة 3 0.00 3.83 66.9 0.88 3.35 المسؤوليات 

الفرصة متاحة أمامي لمتعمم المستمر واكتساب أشياء 
 عالية 2 0.00 5.69 68.6 0.74 3.43 جديدة في مجال العمل. 

يتم تقييم البرامج التدريبية التي يشارك فييا الموظفين 
 متوسطة 6 0.92 10.- 59.8 0.99 2.99 بشكل منتظم.

ءة وتمخيص امتمك ميارات االستذكار المناسبة من قرا
 76.8 0.73 3.84 ومراجعة لألعمال المطموبة.

11.1

8 
 عالية 1 0.00

 متوسطة  0.02 2.33 63.3 0.70 3.17 الكل
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 عف ( تزيد8-1-2-5لمفقرات ) الحسابية المتكسطات أف يتضح( 52) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف
 عف تزيد الحسابية تكسطاتالم فإف (T)اختبار  نتيجة كحسب( 3) بالقيمة عنو المعبر العاـ المتكسط
لمفقرات  الحسابية ، أما المتكسطات(0.05) مستكل عند إحصائية داللة كذات جكىرية زيادة( 3) القيمة

 المتكسطات فإف (T)اختبار  نتيجة كحسب( 3) بالقيمة عنو المعبر العاـ ( تقؿ عف المتكسط6-4-3-7)
 .(0.05) مستكل عند إحصائية كبالتالي ال تكجد داللة (3) القيمة عف تقؿ الحسابية

 ويتضح من خالل الجدول أعاله أن أعمى فقرة كانت:
أمتمك ميارات االستذكار المناسبة من قراءة وتمخيص ومراجعة الفقرة الثامنة التي تنص عمى أف " -

، (3.84)جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة الكسط الحسابي التي بمغت  لألعمال المطموبةف
كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة عالية مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ  %(76.8)مغ بكزف نسبي ب

أفراد عينة الدراسة كيعزك الباحث ذلؾ الى اىتماـ أفراد العينة بتنمية قدراتيـ عمى االستذكار، 
كالحرص عمى قراءة كتمخيص كمراجعة األعماؿ المطمكبة، كاف ىذه الفقرة تسأؿ المبحكثيف عف أنفسيـ 

 بالنياية الكؿ يرل نفسو في أفضؿ الصكر.ك 
 

 

 في حين أن أدنى فقرة كانت:
بكسط حسابي فنظام المكاف ة المطبق يشجعني لمتطوير الذاتيف الفقرة الثالثة كالتي تنص عمى  -

%(، كتشير ىذه الفقرة إلى كجكد درجة متكسطة مف المكافقة عمى 54.3(، كبكزف نسبي بمغ )2.72)
فراد عينة الدراسة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ كجكد معايير كاضحة لنظاـ ىذه الفقرة مف قبؿ أ

نيا ال تتـ بشكؿ مدركس كلكنيا تككف مرتبطة بالشخص ذاتو أك مديره كعالقة االثنيف  المكافآت كا 
 ببعضيما البعض أك بالمؤسسة بشكؿ عاـ.

تكسطة في استجابة كالتي أظيرت كجكد درجة م (2112العطار )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
كالتي بينت تبني اإلدارة  (2111عريقات )المبحكثيف في مجاؿ التطكير كالتدريب، كتتفؽ أيضا مع دراسة 

مع دراسة  واختمفت في منظمات االعماؿ األردنية لبرامج تدريبية تيدؼ لرفع مستكل التفكير كاالبداع.
في الجامعة األردنية لخطط كاضحة لتدريب كالتي أظيرت عدـ تبني اإلدارة  (2112المعاني وارشيدة )

 العامميف.

 نتائج تحميل بعد فالعمل الجماعيف . ث

( فقرات، كفيما يمي تحميؿ ليذه الفقرات مف خالؿ حساب 6يتككف البعد الرابع "العمؿ الجماعي" مف )
بعد، كالجدكؿ ( لكؿ فقرة مف فقرات ىذا الtالمتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم كاختبار )

 ( يكضح ذلؾ.02)
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 (:06جدول )

 نتائج تحميل فقرات بعد فالعمل الجماعيف 

 
 رقم الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة اختبار 
(T) 

القيمة 
درجة  الترتيب االحتمالية

 الموافقة
 عالية 2 0.00 7.65 71.8 0.75 3.59 يدعم رؤسائي العمل الجماعي ويركزون عمى أىميتو.

رؤسائي يقدمون مصمحتيم الفردية عمى المصمحة 
 متوسطة 6 0.07 1.80 63.6 0.97 3.18 العامة لمجامعة.

فرق العمل في الجامعة قادرة عمى تنفيذ ما تتخذه من 
 قرارات.

 متوسطة 4 0.00 4.12 66.9 0.82 3.35

عممي مع رؤسائي يتطمب مني القيام بتعاون جماعي 
 ئي بالعمل.مع زمال 

 عالية 1 0.00 9.12 73.3 0.71 3.66

توجد فرص كبيرة لفرق عمل الموظفين لتنفيذ ما 
 عالية 3 0.00 5.02 68.0 0.78 3.40 تتخذه من قرارات.

ىناك رؤية مشتركة في صنع القرار بين إدارة الجامعة 
 والموظفين.

 متوسطة 5 0.07 1.86 63.8 0.99 3.19

 متوسطة  0.00 7.76 67.9 0.50 3.39 الكل
 ككؿ كميا البعد فقرات لجميع الحسابية المتكسطات أف يتضح( 02) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف

 تزيد الحسابية المتكسطات فإف (T)اختبار  نتيجة كحسب( 3) بالقيمة عنو المعبر العاـ المتكسط عف تزيد
 .(0.05) مستكل عند إحصائية داللة كذات جكىرية زيادة( 3) القيمة عف

 ويتضح من خالل الجدول أعاله أن أعمى فقرة كانت:
عممي مع رؤسائي يتطمب مني القيام بتعاون جماعي مع زمالئي الفقرة الرابعة التي تنص عمى أف " -

(، بكزف نسبي بمغ 3.66جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة الكسط الحسابي التي بمغت ) بالعملف
الية مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ( كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة ع73.3%)

مما يظير اىتماـ أفراد العينة بضركرة التعاكف مع الرؤساء كالزمالء إلنجاز األعماؿ المطمكبة، كيعزك 
الباحث ذلؾ الى انسجاـ العامميف كالمرؤكسيف ككنيـ مف الطبقات المتعممة بالمجتمع أك اعتبارىـ  

ع، كىذا ما تـ تحديده مسبقا  في مجتمع الدراسة حيث اف اقؿ تحصيؿ ليـ درجة النخبة لممجتم
باإلضافة الى اف العمؿ الجماعي عادة يخفؼ مف األعباء كتحمؿ المسؤكلية كيقكد الى  البكالكريكس،

 تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف العمؿ بشكؿ أكثر إتقاف.

 في حين أن أدنى فقرة كانت:
فرؤسائي يقدمون مصمحتيم الفردية عمى المصمحة العامة لمجامعةف تنص عمى الفقرة الثانية كالتي  -

%(، كتشير ىذه الفقرة إلى كجكد درجة متكسطة مف 54.3(، كبكزف نسبي بمغ )2.72بكسط حسابي )
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المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى قناعة العامميف برؤسائيـ 
 نكعا ما، كىذا انعكاس لمعايشة الرؤساء مع المرؤكسيف لفترات طكيمة.كنزاىتيـ 

( 0202الجعبري )ككجد الباحث دراسة بعد العمؿ الجماعي كمتغير مستقؿ في الدراسات السابقة مع 
( حيث كاف العمؿ الجماعي المتمثؿ بفرؽ 5117بالكزف النسبي تقريبا كتـ مقارنتيا بدراسة انبريف) متوافقة

ؿ متغير تابع أظيرت النتائج كجكد عالقات تكاممية كاضحة ككبيرة بينو كبيف التمكيف االدارم العمؿ مح
مع اختالؼ مجتمع الدراسة الكاضح بيف الدراستيف كظيرت المكافقة بشكؿ أكبر في دراسة انبريف نتيجة 

لمحققة لوىداؼ، مجتمع العامميف باالتصاالت في الباكستاف المكصفيف بدقة العمؿ المرىكنة بالنتائج ا
كالتي أظيرت ارتفاع مستكل المكافقة عمى ( 0200العطار )كتتفؽ ىذه النتيجة أيضا مع نتائج دراسة 

 مجاؿ فرؽ العمؿ لدل العامميف بجامعتي اإلسالمية كاألزىر بغزة.
 نتائج تحميل بعد فالسموك اإلبداعيف . ج

يمي تحميؿ ليذه الفقرات مف خالؿ حساب  ( فقرات، كفيما7يتككف البعد الخامس "السمكؾ االبداعي" مف )
( لكؿ فقرة مف فقرات ىذا البعد، كالجدكؿ tالمتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم كاختبار )

 ( يكضح ذلؾ.57)
 (: 07جدول )

 نتائج تحميل فقرات بعد فالسموك االبداعيف

المتوسط  رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 نسبيال

قيمة اختبار 
(T) 

القيمة 
 االحتمالية

درجة  الترتيب
 الموافقة

يشجعني رؤسائي عمى تبني األفكار اإلبداعية التي تخدم 
 عالية 4 0.00 5.48 69.7 0.86 3.48 العممية اإلدارية في الجامعة. 

 عالية 2 0.00 7.67 73.5 0.86 3.67 اىتم بتجربة األفكار الجديدة في العمل.
سائي األموال لتنفيذ األفكار اإلبداعية يخصص رؤ 

 متوسطة 6 0.40 0.85 61.9 1.08 3.09 الجديدة في الجامعة.

 عالية 3 0.00 7.86 73.1 0.81 3.65 لدي ميارات ال يمتمكيا اآلخرون في أداء عممي.

ارغب دائمًا بتنمية سموكي اإلبداعي من خالل االستفادة 
 عالية 1 0.00 10.28 77.5 0.83 3.87 من خبرات اآلخرين.

يخصص رؤسائي بعض وقتيم في مناقشة األفكار 
 متوسطة 5 0.01 2.77 65.5 0.96 3.27 اإلبداعية الجديدة.

تتبنى اإلدارة عقد دورات تدريبية لتنمية اإلبداع لدى 
 متوسطة 7 0.56 0.59- 58.7 1.05 2.94 الموظفين.

 عالية  0.00 6.37 68.5 0.65 3.43 الكل
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عدا الفقرة –البعد  فقرات لجميع الحسابية المتكسطات أف يتضح( 57) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف
 المتكسطات فإف (T)اختبار  نتيجة كحسب( 3) بالقيمة عنو المعبر العاـ المتكسط عف تزيد كميا-السابعة 
 .(0.05) مستكل عند إحصائية داللة كذات جكىرية زيادة( 3) القيمة عف تزيد الحسابية
 من خالل الجدول أعاله أن أعمى فقرة كانت:ويتضح 

أرغب دائمًا بتنمية سموكي اإلبداعي من خالل االستفادة من الفقرة الخامسة التي تنص عمى أف " -
(، بكزف 3.87جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة الكسط الحسابي التي بمغت ) خبرات اآلخرينف

الية مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد ( كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة ع%77.5نسبي بمغ )
عينة الدراسة مما يظير رغبة أفراد العينة بتنمية سمككيـ اإلبداعي مف خالؿ االستفادة مف خبرات 

الباحث ذلؾ الى السعي الدائـ مف قبؿ الجميع نحك التطكر كالتميز نظرا لما لذلؾ مف  كيعزك ا خريف.
امميف كما قد يترتب عميو مف كفاءات اك ترقيات تنسجـ كتطمعات أثر عمى المستقبؿ الكظيفي لمع
 المكظؼ نحك مستقبؿ أفضؿ لو.

 في حين أن أدنى فقرة كانت:
فتتبنى اإلدارة عقد دورات تدريبية لتنمية االبداع لدى الموظفينف الفقرة السابعة كالتي تنص عمى  -

لفقرة إلى كجكد درجة متكسطة مف %(، كتشير ىذه ا58.7(، كبكزف نسبي بمغ )2.94بكسط حسابي )
المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ كجكد اك قمة كجكد 
الدكرات التدريبية أك المؤتمرات لمعامميف بالمؤسسة التعميمية اك اقتصار تمؾ الدكرات عمى كظائؼ 

 كأشخاص معينيف.

حيث حاز بعد السمكؾ  (0200( ونسمان )0200العطار )دراسة الدراسة الحالية مع  وتوافقت
االبداعي االدارم عمى درجة مكافقة كبيرة كقد يعزك الباحث ذلؾ الى تشابو مجتمع الدراسة نكعا ما بيف 
الدراستيف حيث شممت جامعات فمسطينية في قطاع غزة أيضا كفي ظركؼ متشابية تقريبا ببيئة أكاديمية 

 متقاربة.
، حيث حاز السمكؾ االبداعي عمى (0229المعاني وارشيدة )نتيجة الدراسة الحالية مع  تمفتاخبينما 

كزف نسبي متكسط ف ككاف تبرير نتائج الدراسة السابقة متمثؿ بعدـ عدالة نظاـ الترقيات كضعؼ 
المشاركة في صنع القرارات كتدني الركاتب كعدـ كفايتيا، كضعؼ نظاـ المعمكمات كعدـ تبني خطط 

 اضحة لمتمكيف، كىذا ما لـ يظير بدراسة الباحث الحالية بصكرة مباشرةك 
 –البعد السادس "االتصاؿ الفّعاؿ  يتككفف الحصول عمى المعمومات-نتائج تحميل بعد فاالتصال الفّعال . ح

فقرات، كفيما يمي تحميؿ ليذه الفقرات مف خالؿ حساب المتكسط  (8) الحصكؿ عمى المعمكمات" مف
 (28)لكؿ فقرة مف فقرات ىذا البعد، كالجدكؿ  (t)زف النسبي كاالنحراؼ المعيارم كاختبار الحسابي كالك 
 يكضح ذلؾ.
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 (:08جدول )

 الحصول عمى المعموماتف –نتائج تحميل فقرات بعد فاالتصال الفّعال  

المتوسط  رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة اختبار 
(T) 

القيمة 
درجة  الترتيب ليةاالحتما

 الموافقة
 عالية 1 0.00 4.98 70.1 0.99 3.51 تتميز التعميمات واإلجراءات في الجامعة بالوضوح. 

يستطيع الموظفون في الجامعة الوصول إلى أصحاب 
 متوسطة 5 0.00 3.43 66.9 0.99 3.35 القرار وشرح مواقفيم.

 عالية 2 0.00 4.52 68.6 0.93 3.43 تيتم الجامعة بايجاد وسائل اتصال فاعمة ومتطورة.

توجد فرصة كبيرة لتبادل المعمومات مع اإلدارة حول 
 عالية 6 0.00 3.34 65.9 0.86 3.29 مشكالت العمل. 

يتوفر لدى اإلدارة نظام معمومات يتيح الوصول ليا 
 عالية 3 0.00 4.70 68.0 0.83 3.40 بسيولة.

 متوسطة 8 0.05 1.97 63.6 0.89 3.18 اتيم باستمرار.تمكن الجامعة العاممين من إثراء معموم
تسيم إتاحة المعمومات في الجامعة حاليا في توحيد 

 متوسطة 4 0.00 3.83 67.2 0.91 3.36 رؤية الجامعة ورسالتيا وأىدافيا.

توفر الجامعة المعمومات المناسبة لمعاممين لتنمية 
 التزاميم الذاتي.

 متوسطة 7 0.00 3.04 65.9 0.94 3.29

 متوسطة  0.00 4.47 67.0 0.77 3.35 الكل

 ككؿ كميا البعد فقرات لجميع الحسابية المتكسطات أف يتضح( 58) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف
 تزيد الحسابية المتكسطات فإف (T)اختبار  نتيجة كحسب( 3) بالقيمة عنو المعبر العاـ المتكسط عف تزيد
 .(0.05) مستكل عند إحصائية اللةد كذات جكىرية زيادة( 3) القيمة عف

 ويتضح من خالل الجدول أعاله أن أعمى فقرة كانت:
جاءت في  تتميز التعميمات واإلجراءات في الجامعة بالوضوحفالفقرة األكلى التي تنص عمى أف " -

( %70.1(، بكزف نسبي بمغ )3.51المرتبة األكلى مف حيث قيمة الكسط الحسابي التي بمغت )
ى كجكد درجة عالية مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة مما يظير كيشير ذلؾ إل

كضكح التعميمات كالقكانيف التي تعمؿ بيا المؤسسات التعميمية كىذا يعني حصكؿ اتصاؿ فّعاؿ بيف 
 العامميف في مؤسسات التعميـ العالي في غزة.

تعميمية عمؿ عاـ كشبو ركتيني كغير كيعزك الباحث ذلؾ الى اف العمؿ ضمف المؤسسات ال
 متخصص بشكؿ دقيؽ كىناؾ أكثر مف جامعة في قطاع غزة تعمؿ بأساليب مقاربة.
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 في حين أن أدنى فقرة كانت:
بكسط فتمكن الجامعة العاممين من إثراء معموماتيم باستمرارف الفقرة السادسة كالتي تنص عمى  -

ر ىذه الفقرة إلى كجكد درجة متكسطة مف %(، كتشي63.6(، كبكزف نسبي بمغ )3.18حسابي )
المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ خكض اغمب 
المبحكثيف لتجارب في عممية التمكيف أك إعطائيـ مجاؿ في دكرات أك كرش عمؿ أك مؤتمرات 

ثرائيـ.  متخصصة بكظائفيـ تنسجـ مع عممية تطكيرىـ كا 

كالتي أظيرت كجكد درجة متكسطة في استجابة  (2112العطار )ىذه النتيجة مع دراسة  قوتتف
المبحكثيف في مجاؿ االتصاؿ الفّعاؿ لدل العامميف في جامعتي اإلسالمية كاألزىر بغزة، كاتفقت نتيجة ىذا 

دنية كعدـ كجكد كالتي أظيرت انفتاح اإلدارة في الجامعة األر ( 2112المعاني وارشيدة )المجاؿ مع دراسة 
 فكاصؿ بيف اإلدارة كالعامميف.

كالتي بينت أف االتصاالت الفعالية تأتي ضمف األبعاد األقؿ  (2111الجعبري )مع دراسة  واختمفت
 أىمية في شعكر العامميف بالتمكيف.

 نتائج تحميل محور التمكين اإلداري ككل

صؼ ليذه األبعاد الستة مف خالؿ ( محاكر، كفيما ك 1يتككف المحكر األكؿ ألداة الدراسة مف )
لكؿ فقرة مف فقرات ىذا البعد،  (t)حساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم كاختبار 

 يكضح ذلؾ. (02)كترتيب الفقرة كدرجة المكافقة. كالجدكؿ 
 (:09جدول )

 نتائج تحميل أبعاد محور التمكين اإلداري ككل

لمتوسط ا أبعاد التمكين اإلداري
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة اختبار 
(T) 

القيمة 
 الدرجة الترتيب االحتمالية

 عالية 1 0.00 13.67 76.1 0.57 3.80 تفويض السمطة والصالحيات
 متوسطة 4 0.00 5.81 67.8 0.66 3.39 التحفيز الذاتي

 متوسطة 6 0.02 2.33 63.3 0.70 3.17 تطوير الشخصية

 متوسطة 3 0.00 7.76 67.9 0.50 3.39 العمل الجماعي

 عالية 2 0.00 6.37 68.5 0.65 3.43 السموك اإلبداعي

 متوسطة 5 0.00 4.47 67.0 0.77 3.35 االتصال الفّعال

 متوسطة  0.00  68.5 0.55 3.42 الكل

حكر األكؿ ككؿ أبعاد الم لجميع الحسابية المتكسطات أف يتضح( 59) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف
 الحسابية المتكسطات فإف (T)اختبار  نتيجة كحسب( 3) بالقيمة عنو المعبر العاـ المتكسط عف تزيد كميا
 .(0.05) مستكل عند إحصائية داللة كذات جكىرية زيادة( 3) القيمة عف تزيد
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 في المرتبةكيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف البعد األكؿ )تفكيض السمطة كالصالحيات( جاء 
مف ِقبؿ  عالية( كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة 79.6( كبكزف نسبي بمغ )4.81بمتكسط عاـ ) األولى

ذلؾ إلى اف المؤسسات التعميمية مؤسسات نظامية الى حد  ويعزو الباحثالمبحكثيف عمى ىذا البعد ككؿ، 
ية كباألخص عممية التفكيض ما كتعتمد عمى الحالة المعيارية كالمثالية نكعا ما في تطبيؽ العمميات اإلدار 

كذلؾ ككنيا تشمؿ عمى أكاديمييف كمختصيف في مجاؿ اإلدارة كقادريف عمى  كضع إجراءات كاضحة 
باإلضافة الى كجكد عمميات التفكيض  المتكررة لمصالحيات ككف القيادات اإلدارية متمرسة بحجـ 

 عمميات إدارية كبير نسبيا بالمقارنة في مؤسسات أخرل.
( كبكزف نسبي بمغ 4.34بمتكسط عاـ ) المرتبة الثانيةعد الخامس )السمكؾ اإلبداعي( في كجاء الب

 ويعزو الباحثمف ِقبؿ المبحكثيف عمى ىذا البعد ككؿ،  عالية( كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة 18.2)
المجاؿ متاح ذلؾ إلى الحالة التكاممية بيف القيادات اإلدارية في المؤسسات التعميمية محؿ الدراسة حيث 

لالستفادة مف خبرات الجميع لدل العامميف مما ينمي سمككيـ االبداعي نحك التطكر كالتمكيف كىك أيضا 
 انعكاس لبيئة كاعية متمرسة مطمعة عمى كؿ ما ىك جديد في عمـ اإلدارة.

 ( كبكزف نسبي بمغ3.39بمتكسط عاـ ) المرتبة الثالثة( في العمل الجماعيكحّؿ البعد الرابع )
 ويعزو الباحثمف ِقبؿ المبحكثيف عمى ىذا البعد ككؿ،  متوسطة( كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة 67.9)

ذلؾ إلى اف المؤسسات التعميمية محؿ الدراسة تعتمد بشكؿ كبير عمى العمؿ الجماعي ككف اإلدارييف 
لكؿ إدارم يكممكف بعضيـ البعض بأعماليـ كيفترض أنيـ يعممكف ضمف نظاـ محدد فيو كصؼ عمؿ 

 كىذا غير متكفر بشكؿ كامؿ كما أظيرت الدراسة كليذا ظيرت النتيجة متكسطة.
( كبكزف نسبي بمغ 3.39بمتكسط عاـ ) المرتبة الرابعةفيما جاء البعد الثاني )التحفيز الذاتي( في 

 الباحث، ويعزو مف ِقبؿ المبحكثيف عمى ىذا البعد ككؿ متوسطة( كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة 67.8)
ذلؾ إلى تبايف عممية التشجيع مف مكظؼ  خر حيث أظيرت نتائج أقرب لممكافقة المتكسطة لممبحكثيف 

 بخصكص ىذا البعد.
( 3.17بمتكسط عاـ ) المرتبة السادسة واألخيرةكأخيران جاء البعد الثالث )تطكير الشخصية( في 

مف ِقبؿ المبحكثيف عمى ىذا البعد  ةمتوسط( كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة 63.3كبكزف نسبي بمغ )
ذلؾ إلى ضعؼ نظاـ المكافآت المشجع لمتطكير الذاتي كأيضان حتى حكؿ امتالؾ  ويعزو الباحثككؿ، 

 .الميارات الخاصة كالتي تحتاج الى تطكير دائـ عبر دكرات كمؤتمرات ككرش
 بمحافظات قطاع غزة؟السؤال الثاني: ما مستوى الدافعية لإلنجاز في مؤسسات التعميم العالي 

  :سكؼ يتـ تحميؿ فقرات المجاؿ الثاني "الدافعية لإلنجاز" نتائج التحميل لمجال فالدافعية لإلنجازف
( فقرة، استجاب ليا أفراد العينة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي، حيث تـ حساب 20الذم يتككف مف )
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لكؿ فقرة مف فقرات  (T)بار المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كقيمة اخت
 المجاؿ، كفيما يمي تحميؿ نتائج تحميؿ مجاؿ الدافعية لإلنجاز.

 نتائج تحميل فقرات بعد فالدافعية لإلنجازف (:30جدول )

 
 رقم الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اختبار 

(T) 

القيمة 
 االحتمالية

 
 الترتيب

درجة 
 الموافقة

 1 0.00 21.71 87.8 0.62 4.39 ب أن أعمل بجد واجتياد.أح
عالية 

 جداً 
أفضل عمل األشياء الم لوفة أكثر من تمك الصعبة والتي 

 15 0.00 5.68 69.9 0.85 3.49 تتطمب تحديًا.
 عالية

 متوسطة 19 0.53 0.62 61.3 0.99 3.06 .أفضل تعمم األشياء السيمة أكثر من تمك األشياء الصعبة

عمى مواصمة عمل األشياء الصعبة حتى إتقانيا أو أصر 
 8 0.00 13.42 80.8 0.76 4.04 إتماميا.

 عالية

 3 0.00 15.26 84.0 0.77 4.20 أواصل القيام بالميام الموكمة إلًي.
عالية 

 جداً 

أجتيد في الميام التي أشعر ب نني غير قادر عمى إنجازىا 
 ام بيا.أكثر من تمك التي أعتقد أنني أستطيع القي

4.01 0.91 80.2 10.88 0.00 11 
 عالية

 عالية 16 0.00 5.21 69.5 0.89 3.47 أحب أن أكون مشغواًل طوال الوقت.
أبذل جيدًا أكثر عندما أكون في موقف تنافسي مع 

 اآلخرين.
4.09 0.84 81.9 12.72 0.00 5 

 عالية

 عالية 9 0.00 11.07 80.4 0.90 4.02 أجد متعة عند منافسة اآلخرين.
 عالية 14 0.00 6.23 71.6 0.91 3.58 أشعر بالضيق واالنزعاج عندما يتفوق اآلخرون عمًي.

 عالية 6 0.00 13.81 81.9 0.77 4.09 أحرص عمى أن يكون أدائي أفضل من اآلخرين.

 عالية 7 0.00 11.56 81.9 0.92 4.09 أشعر بقيمة وأىمية الفوز سواء في العمل الجاد أو غيره.

 عالية 10 0.00 11.22 80.4 0.89 4.02 عر بالنجاح أكثر عندما امتمك قدرات أو مواىب أكثر.أش

 جداً  عالية 2 0.00 15.76 85.7 0.79 4.28 أجد متعة عندما يكون أدائي أحسن من ذي قبل.
أستطيع مواجية المشكالت التي يصعب عمى اآلخرين 

 عالية 12 0.00 11.47 78.7 0.80 3.94 مواجيتيا.

 متوسطة 18 0.07 1.80 63.6 0.97 3.18 أشعر بالخوف من العقاب عندما اخطئ في العمل.

 متوسطة 17 0.43 0.80 65.5 3.35 3.27 أعتمد عمى الغير في حل المشكالت التي تواجيني.

 عالية 13 0.00 11.28 78.7 0.81 3.94 أرغب في العمل مع شريك منجز.
 عالية 4 0.00 13.16 82.1 0.82 4.11 إنجاز.أشعر بالضيق من ضياع الوقت دون 

 متوسطة 20 0.68 0.42- 58.9 1.23 2.95 أحب أن أعمل بجد واجتياد.
 متوسطة  0.00 17.67 76.2 0.45 3.81 الكل
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 ككؿ كميا المجاؿ فقرات لجميع الحسابية المتكسطات أف يتضح( 41) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف
( كالتي جاءت في المرتبة األخيرة 51ما عدا الفقرة )( 3) بالقيمة نوع المعبر العاـ المتكسط عف تزيد

 تزيد الحسابية المتكسطات فإف (T)اختبار  نتيجة %، كحسب28.9( كبكزف نسبي )5.92بكسط حسابي )
 .(0.05) مستكل عند إحصائية داللة كذات جكىرية زيادة( 3) القيمة عف

 انت:ويتضح من خالل الجدول أعاله أن أعمى فقرة ك
جاءت في المرتبة األكلى مف حيث  أحب أن أعمل بجد واجتيادفالفقرة األكلى التي تنص عمى أف " -

( كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة %87.8(، بكزف نسبي بمغ )4.39قيمة الكسط الحسابي التي بمغت )
إلى رغبة عالية جدان مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، كيعزك الباحث ذلؾ 

كيعزك الباحث  العامميف في مؤسسات التعميـ العالي إلى إثبات النفس مف خالؿ العمؿ بجد كاجتياد.
ذلؾ الى اف الجميع يرل نفسو بالصكرة المثالية بشتى المجاالت كبما فييا العمؿ الذم ىك عماد حياة 

و بجد كاجتياد ما لـ أم شخص، كيعتقد الباحث الى انو بالفعؿ كؿ مكظؼ حريص عمى اف يقدـ عمم
 يشكب ذلؾ عممية تحجيـ لممكظؼ نفسو مف قبؿ إدارتو العميا.

 في حين أن أدنى فقرة كانت:
بكسط حسابي فأتجنب األعمال التي تتطمب االلتزام بالمسئوليةف الفقرة العشركف كالتي تنص عمى  -

ة مف المكافقة عمى %(، كتشير ىذه الفقرة إلى كجكد درجة متكسط58.9(، كبكزف نسبي بمغ )2.95)
ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى اف أم مف المبحكثيف ىك مف قيادات 
العمؿ االدارم بالمؤسسات التعميمية كلو مف الخبرة كالتمرس ما جعمو قادرا عمى تحمؿ المسؤكلية 

 بشكؿ نسبيا كبير.
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 ثانيًا: اختبار فرضيات الدراسة:
 بين (α≤0.05)داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة ال توجد :األولى لرئيسةا الفرضية
والدافعية لإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومدراء الدوائر في مؤسسات التعميم العالي  اإلداري التمكين

 بمحافظات غزة.
 ابتـ حس الفرضيات ىذه صحة مف كلمتحقؽ فرعية، فرضيات ستةن  الفرضية ىذه مف كيتفرع

 تفترض العدمية التي الفرضية كاختبار الدراسة، متغيرات بيف العالقة لقياس بيرسكف ارتباط معامؿ
 عالقة كجكد إحصائيان  تفترض التي البديمة الفرضية مقابؿ إحصائية داللة ذات عالقة كجكد عدـ إحصائيان 

لالختبار  المحسكبة الداللة لمستك  قيمة بناءن عمى االختبار نتيجة عمى الحكـ كيتـ إحصائية، داللة ذات
(Sig) كانت قيمة ما إذا البديمة الفرضية كالتكصؿ لصحة العدمية الفرضية رفض يتـ حيث (Sigأقؿ ) 

 إحصائية، داللة كذات حقيقية عالقة كجكد ذلؾ كيعني معنكم االختبار أف عندىا كيقاؿ 1.12 مستكل مف
 عالقة كجكد عدـ نستنتج كىنا 1.12 مف أعمى (Sig)قيمة  كانت في حاؿ العدمية الفرضية قبكؿ كيتـ
 :الفرعية الفرضيات اختبار نتائج يمي كفيما إحصائية، داللة ذات

 الفرضية الفرعية األولى: 
بين تفويض السمطة والصالحيات  (α≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة ال توجدف

 الدوائر في مؤسسات التعميم العالي بمحافظات غزةف والدافعية لإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومدراء
 (: 20جدول )

 اختبار العالقة بين تفويض السمطة والصالحيات والدافعية لإلنجاز

 الدافعية لإلنجاز البعد

 تفويض السمطة والصالحيات
 **0.370 معامل ارتباط بيرسون

 0.000 (Sigمستوى الداللة )

 95 (Nعدد االستجابات )

 (α≤0.01مستوى )عند  اً ة إحصائي** دال

 مكجبة كمتكسطة، كانت بيرسكف ارتباط معامؿ قيمة أف( 46) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف يتضح
 مف أقؿ ( كىيSig=0.000) بمغت المحسكبة الداللة قيمة أف حيف ( فيr=0.370قيمتيا ) بمغت حيث

 عالقة كجكد يعني مما البديمة لفرضيةالعدمية كقبكؿ ا الفرضية رفض نستنتج كبالتالي 0.05 داللة مستكل
مستكل تفكيض السمطة كالصالحيات كالدافعية لإلنجاز لدل  بيف إحصائية داللة ذات متكسطة طردية

 مستكل ارتفع كمما رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة، بمعنى أنو
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الدافعية لإلنجاز  إلى رفع مستكل ذلؾ سيؤدم يـ العاليمؤسسات التعم في تفكيض السمطة كالصالحيات
 .في ىذه المؤسسات

 الفرضية الفرعية الثانية:
بين التحفيز الذاتي والدافعية  (α≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة ال توجدف

 زةفلإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومدراء الدوائر في مؤسسات التعميم العالي بمحافظات غ
 (: 20جدول )

 اختبار العالقة بين التحفيز الذاتي والدافعية لإلنجاز
 الدافعية لإلنجاز البعد
 

 التحفيز الذاتي
 **0.304 معامل ارتباط بيرسون

 0.000 (Sigمستوى الداللة )

 95 (Nعدد االستجابات )

 (α≤0.01)عند مستوى  اً ** دالة إحصائي

 مكجبة كمتكسطة، كانت بيرسكف ارتباط معامؿ قيمة أف (45) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف يتضح
 مف أقؿ ( كىيSig=0.000) بمغت المحسكبة الداللة قيمة أف حيف ( فيr=0.304قيمتيا ) بمغت حيث

 عالقة كجكد يعني مما البديمة العدمية كقبكؿ الفرضية الفرضية رفض نستنتج كبالتالي 0.05 داللة مستكل
مستكل التحفيز الذاتي كالدافعية لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ  بيف ائيةإحص داللة ذات متكسطة طردية

 التحفيز الذاتي مستكل ارتفع كمما كمدراء الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة، بمعنى أنو
 .الدافعية لإلنجاز في ىذه المؤسسات إلى رفع مستكل ذلؾ سيؤدم مؤسسات التعميـ العالي في

 رعية الثالثة:الفرضية الف
بين تطوير الشخصية )التدريب(  (α≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة ال توجدف

 والدافعية لإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومدراء الدوائر في مؤسسات التعميم العالي بمحافظات غزةف
 (: 22جدول )

 إلنجازاختبار العالقة بين تطوير الشخصية )التدريب( والدافعية ل
 الدافعية لإلنجاز البعد
 

 تطوير الشخصية )التدريب(
 0.183 معامل ارتباط بيرسون

 0.000 (Sigمستوى الداللة )

 95 (Nعدد االستجابات )

 (α≤0.05)** دالة إحصائية عند مستوى 
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 مكجبة كمتكسطة، كانت بيرسكف ارتباط معامؿ قيمة أف( 44) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف يتضح
 مف أقؿ ( كىيSig=0.000) بمغت المحسكبة الداللة قيمة أف حيف ( فيr=0.850قيمتيا ) غتبم حيث

 عالقة كجكد يعني مما البديمة العدمية كقبكؿ الفرضية الفرضية رفض نستنتج كبالتالي 0.05 داللة مستكل
لدل رؤساء  مستكل تطكير الشخصية )التدريب( كالدافعية لإلنجاز بيف إحصائية داللة ذات كبيرة طردية

تطكير  مستكل ارتفع كمما األقساـ كمدراء الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة، بمعنى أنو
الدافعية لإلنجاز في ىذه  إلى رفع مستكل ذلؾ سيؤدم مؤسسات التعميـ العالي في الشخصية )التدريب( 

 .المؤسسات
 الفرضية الفرعية الرابعة:

بين العمل الجماعي والدافعية  (α≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية ةدالل ذات عالقة ال توجدف
 لإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومدراء الدوائر في مؤسسات التعميم العالي بمحافظات غزةف

 (:24جدول )
 اختبار العالقة بين العمل الجماعي والدافعية لإلنجاز 

 الدافعية لإلنجاز البعد
 

 العمل الجماعي
 **0.313 ط بيرسونمعامل ارتبا

 0.000 (Sigمستوى الداللة )

 95 (Nعدد االستجابات )

 (α≤0.05)** دالة إحصائية عند مستوى 

 مكجبة كمتكسطة، كانت بيرسكف ارتباط معامؿ قيمة أف( 43) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف يتضح
 مف أقؿ ( كىيSig=0.000) بمغت المحسكبة الداللة قيمة أف حيف ( فيr=0.732قيمتيا ) بمغت حيث

 عالقة كجكد يعني مما البديمة العدمية كقبكؿ الفرضية الفرضية رفض نستنتج كبالتالي 0.05 داللة مستكل
مستكل العمؿ الجماعي كالدافعية لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ  بيف إحصائية داللة ذات متكسطة طردية

العمؿ الجماعي  مستكل ارتفع كمما معنى أنوكمدراء الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة، ب
 .الدافعية لإلنجاز في ىذه المؤسسات إلى رفع مستكل ذلؾ سيؤدم مؤسسات التعميـ العالي في

 
 الفرضية الفرعية الخامسة:

بين السموك اإلبداعي والدافعية  (α≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة ال توجدف
 ألقسام ومدراء الدوائر في مؤسسات التعميم العالي بمحافظات غزةفلإلنجاز لدى رؤساء ا
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 (:25جدول )

 اختبار العالقة بين السموك اإلبداعي والدافعية لإلنجاز 

 الدافعية لإلنجاز البعد
 

 السموك اإلبداعي
 **0.319 معامل ارتباط بيرسون

 0.000 (Sigمستوى الداللة )

 95 (Nعدد االستجابات )

 (α≤0.05)إحصائية عند مستوى  ** دالة

 مكجبة كمتكسطة، كانت بيرسكف ارتباط معامؿ قيمة أف( 42) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف يتضح
 مف أقؿ ( كىيSig=0.000) بمغت المحسكبة الداللة قيمة أف حيف ( فيr=0.319قيمتيا ) بمغت حيث

 عالقة كجكد يعني مما البديمة رضيةالعدمية كقبكؿ الف الفرضية رفض نستنتج كبالتالي 0.05 داللة مستكل
مستكل السمكؾ اإلبداعي كالدافعية لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ  بيف إحصائية داللة ذات متكسطة طردية

السمكؾ  مستكل ارتفع كمما كمدراء الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة، بمعنى أنو
 .الدافعية لإلنجاز في ىذه المؤسسات إلى رفع مستكل ؾذل سيؤدم مؤسسات التعميـ العالي اإلبداعي في

 الفرضية الفرعية السادسة:
بين االتصال الفّعال )الحصول عمى  (α≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة ال توجدف

المعمومات( والدافعية لإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومدراء الدوائر في مؤسسات التعميم العالي 
 فظات غزةفبمحا

 (: 26جدول )

 اختبار العالقة بين االتصال الفّعال )الحصول عمى المعمومات( والدافعية لإلنجاز

 الدافعية لإلنجاز البعد

االتصال الفّعال )الحصول عمى 
 المعمومات(

 **0.270 معامل ارتباط بيرسون

 0.000 (Sigمستوى الداللة )

 95 (Nعدد االستجابات )

 (α≤0.05)ة عند مستوى ** دالة إحصائي

 مكجبة كمتكسطة، كانت بيرسكف ارتباط معامؿ قيمة أف( 41) السابؽ الجدكؿ خالؿ مف يتضح
 مف أقؿ ( كىيSig=0.000) بمغت المحسكبة الداللة قيمة أف حيف ( فيr=0.270قيمتيا ) بمغت حيث

 عالقة كجكد يعني مما بديمةال العدمية كقبكؿ الفرضية الفرضية رفض نستنتج كبالتالي 0.05 داللة مستكل
مستكل االتصاؿ الفّعاؿ )الحصكؿ عمى المعمكمات( كالدافعية  بيف إحصائية داللة ذات متكسطة طردية

 كمما لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة، بمعنى أنو
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إلى  ذلؾ سيؤدم مؤسسات التعميـ العالي في كمات( االتصاؿ الفّعاؿ )الحصكؿ عمى المعم مستكل ارتفع
 .الدافعية لإلنجاز في ىذه المؤسسات رفع مستكل

 : الفرضية الرئيسية الثانية
( بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف α≤0.05ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة )
اـ كمػػدراء الػػدكائر فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي التمكػػيف اإلدارم كالدافعيػػة لإلنجػػاز لػػدل رؤسػػاء األقسػػ

 المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، طبيعة العمؿ(. الجنس،بمحافظات غزة تعزل لممتغيرات )
 
 الفرضية الفرعية األولى: .1

متوســـطات اســـتجابات  بـــين (α≤0.05)داللـــة  مســـتوى عنـــد إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق ال توجـــد
دافعيــة لإلنجــاز لــدى رؤســاء األقســام ومــدراء الــدوائر فــي مؤسســات وال اإلداري المبحــوثين فــي التمكــين

 التعميم العالي بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس.
الختبار الفركؽ بيف متكسطات تقديرات أفراد  (T. test)كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

لي بمحافظات غزة تعػزل لمتغيػر الجػنس العينة مف رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر في مؤسسات التعميـ العا
 (.47)ذكر، أنثى( كالنتائج مبينة في جدكؿ )

 (: 27جدول )

 الختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمتغير الجنس T. test))نتائج      

االنحراف  الوسط الحسابي العدد الجنس
 المعياري

 القيمة االحتمالية Tقيمة 

 0.46 3.57 74 ذكر

1.127 0.187 
 0.37 3.45 21 أنثى

 tكقيمػػػة  (α≤0.05)مػػػف  أكبػػػر( كىػػػي 0.187كيتبػػيف مػػػف الجػػػدكؿ أف القيمػػػة االحتماليػػػة تسػػاكم )
( ممػا يػدؿ عمػى عػدـ كجػكد 1.96الجدكلية كالتي تساكم ) tمف قيمة  أقؿ( كىي 1.127المحسكبة تساكم )

كالدافعية لإلنجاز لدل  اإلدارم يف في التمكيفمتكسطات استجابات المبحكث فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
رؤسػػاء األقسػػاـ كمػػدراء الػػدكائر فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي بمحافظػػات غػػزة تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس )ذكػػر، 

 أنثى(.
عدـ كجكد فركؽ  خُمصت إلىكالتي  (0200مسعود )كتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع نتيجة دراسة 

ديرم المدارس الحككمية بمحافظات شماؿ الضفة الغربية تعزل ذات داللة إحصائية في درجة امتالؾ م
عدـ كجكد اختالؼ في كالتي أظيرت  (0226الشمري )نتيجة دراسة ، كاتفقت أيضا مع لمتغير الجنس





 

646 

 

كالتي أظيرت عدـ  Weshah (0200)، كاتفقت أيضا مع نتيجة دراسةإدراؾ التمكيف باختالؼ الجنس
 تقديرات المستجيبيف لمستكل التمكيف تعزل لمتغير الجنس. فركؽ ذات داللة إحصائية فيكجكد 

كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات  (0200نسمان )نتيجة ىذا الفرض مع نتيجة دراسة  تختمفاك 
داللة إحصائية حكؿ التمكيف كعالقتو بإبداع العامميف بالجامعات الفمسطينية في استجابة أفراد العينة تعزل 

كالتي كشفت عف كجكد فركؽ  (0202الرقب )نتيجة دراسة  كاختمفت أيضا معإلى الجنس لصالح الذككر، 
 .ذات داللة إحصائية حكؿ عالقة القيادة التحكيمية بتمكيف العامميف تعزل لمتغير الجنس

 

 الفرضية الفرعية الثانية: .2
متوســـطات اســـتجابات  بـــين (α≤0.05)داللـــة  مســـتوى عنـــد إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق ال توجـــد

والدافعيــة لإلنجــاز لــدى رؤســاء األقســام ومــدراء الــدوائر فــي مؤسســات  اإلداري ين فــي التمكــينالمبحــوث
 التعميم العالي بمحافظات غزة تعزى لمتغير طبيعة العمل.

الختبار الفركؽ بيف متكسطات تقديرات أفراد  (T. test)كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظػات غػزة تعػزل لمتغيػر طبيعػة  العينة مف رؤساء األقساـ كمدراء

 (.48العمؿ )مدير، رئيس قسـ( كالنتائج مبينة في جدكؿ )

 (28جدول )
 الختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمتغير طبيعة العمل T. test))نتائج 

االنحراف  الوسط الحسابي العدد طبيعة العمل
 القيمة االحتمالية Tقيمة  اريالمعي

 44. 3.54 64 مدير

-.132 .488 
 46. 3.55 31 رئيس قسم

 tكقيمػػػة  (α≤0.05)( كىػػػي أكبػػػر مػػػف1.388كيتبػػػيف مػػػف الجػػػدكؿ أف القيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم )
( ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ 6.91الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم ) t( كىػػي أصػػغر مػػف قيمػػة 1.645المحسػكبة تسػػاكم )

كالدافعيػػػة  اإلدارم متكسػػػطات اسػػػتجابات المبحػػػكثيف فػػػي التمكػػػيف كؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيفكجػػػكد فػػػر 
لإلنجػػاز لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ كمػػدراء الػػدكائر فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي بمحافظػػات غػػزة تعػػزل لمتغيػػر 

 طبيعة العمؿ )مدير، رئيس قسـ(.
ي بينت أنو ال تكجد فركؽ دالة كالت (0229المعاني وارشيدة )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

 إحصائيان حكؿ مستكل التمكيف كأثره عمى العامميف تعزل لمتغير المستكل الكظيفي.
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كالتي كشفت عف كجكد فركؽ ذات  (0200) العطارتختمؼ نتيجة ىذا الفرض مع نتيجة دراسة ك 
صالح ذكم مسمى بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى المسمى الكظيفي ل داللة إحصائية

كالتي كشفت عف كجكد فركؽ ذات داللة  (0202الرقب )دراسة العميد/نائب العميد، كما كتختمؼ مع 
  .إحصائية حكؿ عالقة القيادة التحكيمية بتمكيف العامميف تعزل لمتغير طبيعة العمؿ

 
 الفرضية الفرعية الثالثة: .3

متوســـطات اســـتجابات  بـــين (α≤0.05)داللـــة  مســـتوى عنـــد إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق ال توجـــد
والدافعيــة لإلنجــاز لــدى رؤســاء األقســام ومــدراء الــدوائر فــي مؤسســات  اإلداري المبحــوثين فــي التمكــين

 التعميم العالي بمحافظات غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي.
 ( بيػدؼ فحػصOne Way ANOVAكالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

كالدافعيػػة لإلنجػػاز لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ  اإلدارم متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف فػػي التمكػػيف بػػيفالفػػركؽ 
تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي )بكػػالكريكس،  كمػػدراء الػػدكائر فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي بمحافظػػات غػػزة

 (:39كيتضح ذلؾ مف خالؿ جدكؿ )ماجستير، دكتكراه(، 
 :(39جدول )

 لمتغير المؤىل العممي )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(تحميل التباين األحادي  نتائج اختبار

مجموع  المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة sigقيمة  قيمة ف

 590. 2 1.181 بين المجموعات

 189. 92 17.369 داخل المجموعات دالة إحصائيا 049. 3.126

  94 18.550 المجموع

 00.7 ( =0.0.( كعند مستكل داللة )92، 2الجدكلية عند درجات حرية ) قيمة "ؼ"

 7078 ( =0.0.( كعند مستكل داللة )92، 2الجدكلية عند درجات حرية ) قيمة "ؼ"
، (3.126)تسػػاكم  نة ككػؿسػتبا( المحسػكبة فػي االؼ( السػابؽ أف قػيـ )39كيتضػح مػف الجػدكؿ )

داللػػػة  ( كمسػػػتكل92، 2)حريػػػة (، عنػػػد درجػػػة 3.04دكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكل )( الجؼمػػػف قيمػػػة ) كبػػػرأ كىػػػي
 (.α=0.05إحصائية )

 ات( بيف متكسط α≤0.05)كىذا يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
كالدافعية لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ كمدراء الدكائر في  اإلدارم استجابات المبحكثيف في التمكيف
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)بكالكريكس، ماجستير، دكتكراه(،  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي  ميـ العالي بمحافظات غزةمؤسسات التع
كلمعرفة اتجاه الفركؽ في ىذه المجاالت كالدرجة الكمية لممقياس تـ استخداـ اختبار شيفيو البعدم كما في 

 الجدكؿ التالي:
 (40جدول )

 التعبدي لمتغير المؤىل العممي مجال الفروق وداللتيا في اللمتعرف عمى اتجاه  Scheffe Testنتائج اختبار شيفيو   

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس  المؤىل العممي

   -  بكالوريوس 
  - 0.09  ماجستير

 - 0.26 *0.34 دكتوراه

تبعػػػػان لمتغيػػػػر فػػػي االسػػػػتبانة ككػػػػؿ ( كجػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية 40) السػػػػابؽيتضػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ 
مػػا ال ، بينمؤىػػؿ )الػػدكتكراه(لصػػالح  دكتػػكراه، بكػػالكريكس(ه الفػػركؽ كمػػا يمػػي بػػيف )التخصػػص، ككانػػت ىػػذ

 تكجد فركؽ بيف المؤىالت األخرل.
كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف رؤسػػاء األقسػػاـ كمػػدراء الػػدكائر مػػف حممػػة الشػػيادات العميػػا، يتقمػػدكف 

بصػالحيات إداريػة أعمػى مػف  مناصب إدارية أعمى مف حممػة شػيادات البكػالكريكس، ممػا يجعميػـ يتمتعػكف
 أقرانيـ حممة الشيادات األخرل.

كالتي بينت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة  (2012العطار )كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
تتفؽ إحصائية بيف متكسطات عينة الدراسة تعزل لمؤىؿ العممي لصالح الحاصميف عمى درجة الدكتكراه، ك 

فركؽ ذات داللة إحصائية كالتي أظيرت كجكد  Weshah (2012)سة نتيجة ىذا الفرض مع نتيجة درا
، كاتفقت في تقديرات المستجيبيف لمستكل التمكيف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح الدراسات العميا

كالتي أظيرت كجكد اختالؼ في إدراؾ التمكيف باختالؼ مستكل  (2006الشمري )دراسة أيضا مع 
 .التعميـ

كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ  (2011نسمان )ذا الفرض مع نتيجة دراسة كتختمؼ نتيجة ى
كالتي  (2011مسعود )مع دراسة أيضا ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المستكل التعميمي، كتختمؼ 

المعاني ، كتختمؼ مع دراسة أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
 .ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العمميي عدـ كجكد فركؽ ف (2009وارشيدة )
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 الفرضية الفرعية الرابعة: .4
متوســـطات اســـتجابات  بـــين (α≤0.05)داللـــة  مســـتوى عنـــد إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق ال توجـــد

والدافعيــة لإلنجــاز لــدى رؤســاء األقســام ومــدراء الــدوائر فــي مؤسســات  اإلداري المبحــوثين فــي التمكــين
 التعميم العالي بمحافظات غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

( بيػدؼ فحػص One Way ANOVAكالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
كالدافعيػػة لإلنجػػاز لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ  اإلدارم متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف فػػي التمكػػيف بػػيفالفػػركؽ 

كيتضػح ذلػؾ مػف تعزل لمتغير سنكات الخدمة،  ت التعميـ العالي بمحافظات غزةكمدراء الدكائر في مؤسسا
 (:41خالؿ جدكؿ )

 :(41جدول )

 لمتغير سنوات الخدمةنتائج اختبار تحميل التباين األحادي  

مجموع  المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة sigقيمة  قيمة ف المربعات

 0.555 2 1.110 بين المجموعات

 1902. 92 17.439 داخل المجموعات دالة إحصائيا 0.058 2.929

  94 18.550 المجموع

 3.07 ( =0.05( وعند مستوى داللة )92، 2)الجدولية عند درجات حرية  قيمة ففف
 4.78 =( 0.01( وعند مستوى داللة )92، 2الجدولية عند درجات حرية ) قيمة ففف

، (2.929)تسػػاكم  نة ككػؿسػتبا( المحسػكبة فػي االؼسػابؽ أف قػيـ )( ال41كيتضػح مػف الجػدكؿ )
داللػػة  ( كمسػػتكل92، 2)حريػػة (، عنػػد درجػػة 3.04( الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكل )ؼمػػف قيمػػة ) أصػػغر كىػػي

(  α≤0.05)فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل عػدـ كجػكد كىػذا يشػير إلػى   (.α=0.05إحصائية )
كالدافعيػػة لإلنجػػاز لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ كمػػدراء  اإلدارم ف فػػي التمكػػيفمتكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيبػػيف 

سػنكات، مػا  5سػنكات الخدمػة )أقػؿ مػف تعػزل لمتغيػر  الدكائر في مؤسسات التعمػيـ العػالي بمحافظػات غػزة
 سنكات(. 10سنكات، أكبر مف  10-5بيف 

كجد فركؽ ذات داللة كالتي بينت أنو ال ت (2012العطار )كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
كتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع نتيجة  إحصائية بيف متكسطات عينة الدراسة تعزل لمتغير سنكات الخدمة،

كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة امتالؾ مديرم  (2011مسعود )دراسة 
، كتتفؽ أيضا مع دراسة الخدمةالمدارس الحككمية بمحافظات شماؿ الضفة الغربية تعزل لمتغير سنكات 
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كالتي أكدت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (2010؛ الجعبري، 2009)المعاني وارشيدة، كؿ مف 
 إحصائية بيف متكسطات عينة الدراسة تعزل لمتغير سنكات الخدمة.

كالتي أظيرت كجكد فركؽ تعزل لمتغير  (2011نسمان )كتختمؼ نتيجة ىذا الفرض مع نتيجة دراسة 
نتيجة ، كاختمفت أيضا مع ( سنة15-10سنكات الخدمة لصالح أفراد العينة الذيف ليـ سنكات الخدمة مف )

كالتػي كشػػفت عػف كجػكد فػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية حػكؿ عالقػػة القيػادة التحكيميػػة  (2010الرقــب )دراسػة 
 .بتمكيف العامميف تعزل لمتغير سنكات الخدمة



 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس
 ىصياتالنتائج والت

 

 نتائج الدراسة 

 توصيات الدراسة 
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 نتائج الدراسة
لمجػاالت  اإلحصػائي التحميػؿ كلنتػائج الدراسػة كأدبيػات النظػرم لإلطػار السػابؽ العػرض خػالؿ مػف

 :كالتالي النتائج أىـ تمخيص يمكف الدراسة
 :النتائجأواًل: 

 

 التالية: نتائجأظيرت الدراسة ال
ممارسػػػة  عمػػػى( لػػػدم القيػػػادات %76.1بنسػػػبة )التعميميػػػة فييػػػا قػػػدرة كجػػػد الباحػػػث أف المؤسسػػػات  .1

 تفقػرا حصػمتتفكيض السمطة كالصالحيات حسب األقساـ كالدكائر كطبيعػة العمػؿ ممػا يػدؿ عمػي 
عمػػى كزف نسػػبي قػػدره  الدراسػػة مجتمػػع قبػػؿ أفػػراد مػػف (الســمطة والصــالحيات تفــويض) مجػػاؿ

ككجػػكد  تالقػػرارا اتخػػاذعمميػػة  كالالمركزيػػة فػػي كجػػكد التمكػػيف االدارم يػػدؿ عمػػى ، ممػػا(76.1%)
   بدرجة عالية. صالحيات

عمػى كزف نسػبي قػدره  الدراسػة مجتمػع قبػؿ أفػراد مػف (السـموك االبـداعي (مجػاؿ تفقػرا حصػمت .5
 لمسػمكؾ االبػداعياالفػراد كاالدارة لمتمكػيف االدارم فػي الجامعػات امػتالؾ ؿ عمى يد امم %(،68.5)

     رة لممكظفيف بتطكير كتنمية قدراتيـ االبداعية بدرجة عالية.ككجكد فرص مف قبؿ االدا

عمػى كزف نسػبي قػدره  الدراسػة مجتمػع قبػؿ أفػراد مػف (العمـل الجمـاعي مجػاؿ( تفقػرا حصػمت .4
التمكػػػػيف االدارم فػػػػي  عمػػػػىرؤسػػػػاء االقسػػػػاـ كمػػػػدراء الػػػػدكائر امػػػػتالؾ ؿ عمػػػػى يػػػػد ممػػػػا، %(67.9)

      الجامعات بدرجة متكسطة.

عمػى كزف نسػبي قػدره  الدراسػة مجتمػع قبػؿ أفػراد مػف (الـذاتي مجػاؿ( التحفيػز تفقػرا حصػمت .3
التمكػيف االدارم كتحفيػزىـ  عمػىرؤسػاء االقسػاـ كمػدراء الػدكائر  امػتالؾؿ عمػى يػد ممػا ،%(67.8)

  لمعمؿ بدرجة متكسطة.

عمػػى كزف نسػػبي قػػدره  الدراسػػة مجتمػػع قبػػؿ أفػػراد مػػف (الفعــال االتصــال) فقػػراتجميػػع  حصػػمت .5
كجكد التمكيف االدارم لدم رؤساء االقساـ كمدراء الػدكائر فػي الجامعػات  ؿ عمىيد مما، %(67.0)

 بدرجة متكسطة 
عمػى كزف نسػبي قػدره  الدراسػة مجتمػع قبػؿ أفػراد مػف (التـدريب-الشخصـيةتطـوير فقػرات )حصمت  .6

الجامعػات االدارم لدم رؤساء االقساـ كمدراء الػدكائر فػي  كجكد التمكيف ؿ عمىيد مما %(،63.3)
 بدرجة متكسطة.  
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متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف بػيف (α≤0.05)داللػة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ ال تكجد -
كالدافعيػػة لإلنجػػاز لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ كمػػدراء الػػدكائر فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي  اإلدارم فػػي التمكػػيف

 سنكات الخدمة(.، طبيعة العمؿ، الجنس)لمتغير بمحافظات غزة تعزل 
متكسطات استجابات المبحكثيف في  بيف (α≤0.05)داللة  مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد -

كالدافعيػػػػة لإلنجػػػػاز لػػػػدل رؤسػػػػاء األقسػػػػاـ كمػػػػدراء الػػػػدكائر فػػػػي مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالي  اإلدارم التمكػػػػيف
 العممي(. المؤىؿ)لمتغير بمحافظات غزة تعزل 
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  التوصيات                          
 :أىمياعنيا الدراسة توصل الباحث الى عدة توصيات، من  أسفرتفي ضوء النتائج التي 

ضػػركرة تػػكفير المسػتمزمات كالمتطمبػػات لممكظػػؼ كالمنظمػػة لمػػا  :لموضــوع التمكــين االداري بالنســبة-1
 :ػػػالتمكيف، يكصي الباحث ب أبعاديخص عممية التمكيف. كفيما يخص 

سػػػمطة كالصػػػالحيات: التشػػػجيع عمػػػى التصػػػرؼ كاتخػػػاذ القػػػرارات فػػػي نطػػػاؽ محػػػدد كبالقػػػدر ال تفػػػكيض-ا
 الالـز إلنجاز ميمة معينة.

الػػذاتي: حػػث ا خػػريف عمػػى القيػػاـ بالسػػمكؾ المطمػػكب. كىػػك اسػػتخداـ كػػؿ قػػكؿ أك فعػػؿ أك  التحفيػػز-ب
 إشارة تدفع اإلنساف إلى سمكؾ أفضؿ أك تعمؿ عمى استمراره فيو.

خصية كالتدريب: يجب عمى المؤسسة  زيادة عممية تطكير كتدريب العامميف بما ينسػجـ تطكير الش -ج
 مع اختصاصات كؿ منيـ كالمياـ المككمة اليو.

العمؿ الجماعي :تعزيز مفيـك العمؿ الجمػاعي بالمؤسسػة ، كمحاكلػة تشػكيؿ فػرؽ عمػؿ بخصػكص  -د
رد فييػا كمقارنػة النتػائج بمػا مػأمكؿ مػف العميا كمراجعة كؿ دكر ف اإلدارةمياـ محددة كمتابعتيا مف 

 .أىداؼ
بالمنظمة عف طريؽ التحفيز كالمكافػآت التشػجيعية لكػؿ مػا ىػك  إبداعالسمكؾ االبداعي: تعزيز أم  -ق

 جديد كيسيـ في تطكير عمؿ المنظمة.
كالمعمكمػات كالحقػائؽ مػف  األفكػاراالتصاؿ الفعاؿ كالحصكؿ عمى معمكمات: العمؿ عمى  تكصيؿ  -ك

م ذلػػػى جمػػػاىير المنظمػػػة )العػػػامميف ،كالجميػػػكر الخػػػارجي( بيػػػدؼ التػػػأثير  فييػػػا كفػػػي االتجػػػاه الػػػكا
 يضمف تأييدىا كتفيميا لممنظمة.

ــة لإلنجــاز -2 : ضػػركرة تبنػػي المؤسسػػة مػػنيج شػػامؿ يشػػمؿ اسػػتعداد الفػػرد بالنســبة لموضــوع  الدافعي
مثػػػابرة لمتغمػػػب عمػػػى العقبػػػات كالسػػػعي نحػػػك التفػػػكؽ لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ معينػػػة، كال لتحمػػػؿ المسػػػئكلية،

 كالمشكالت التي قد تكاجيو، كالشعكر بأىمية الزمف، كالتخطيط لممستقبؿ.
 يختص بتمكيف العامميف داخؿ المؤسسات التعميمية. إدارة أكقسـ  إنشاءضركرة   -3
فعػالي دعـ كتعزيز ركح التعاكف، كتحمؿ المسؤكلية، كمركنػة التفكيػر، كسػرعة البدييػة، كاالتػزاف االن -4

 كالعامميف. اإلدارةكذلؾ بالتدريب المتكاصؿ لصقؿ الميارات لدل 
كاضػحة، يصػحبيا كصػؼ كظيفػي  كامػؿ كدقيػؽ لكػؿ مػف مػكظفي المؤسسػات  إداريةكضع ىيكمية  -5

 التعميمية يككف بمثابة دليؿ  كعقد بيف المؤسسة ككؿ مف مكظفييا.
جػػارب التمكػػيف الناجحػػة مػػف كالػػى الجميػػكر مشػػاركة المؤسسػػات التعميميػػة المجتمػػع المحمػػي كنقػػؿ ت -6

 الخارجي.
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 المراجـــــع                         
 القرآف الكريـ -
(: التمكيف الكظيفي كدكره في تعزيز القدرات البشرية، دار ابف حـز 2008أبك المجد، محمد جماؿ ) -

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، بيركت.
 (: نظـ اإلدارة المفتكحة، القاىرة، إيتراؾ لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى.2000أبك بكر، فاتف ) -
(: أثر نمكذج تسريع تعميـ العمكـ عمى التحصيؿ كدافع اإلنجاز 2007أبك حجمة، أمؿ أحمد شريؼ ) -

كمفيـ الذات كقمؽ االختبار لدل طمبة الصؼ السابع في محافظة قمقيمية، رسالة ماجستير غير 
 عة النجاح، نابمس، فمسطيف.منشكرة، جام

 (: دافعية اإلنجاز، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، مصر.2007أبك شقة، سعدة ) -
دار النشر  ،3(: مناىج البحث في العمكـ اإلنسانية كالتربكية، ط2001أبك عالـ، رجاء محمكد ) -

 لمجامعات، مصر.
تيا بالدافعية لإلنجاز كفاعمية الذات (: الضغكط النفسية كعالق2014أبك عكف، ضياء يكسؼ حامد ) -

غزة، الجامعة االسالمية، رسالة ماجستير غير منشكرة،  عمىلدم عينة مف الصحفييف بعد الحرب 
 غزة.

(: بعنكاف "الثقافة التنظيمية كعالقتيا باإلبداع االدارم لدم مديرم 2010أبك ىيف، كداد حسف ) -
المعمميف، رسالة ماجستير غير منشكرة الجامعة  المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر

 االسالمية، غزة.
(: دكر أبعاد المناخ التنظيمي في تعزيز االبداع في المنظمات الصناعية، 2012اسحؽ، أثير حسك ) -

 مجمة تكريت لمعمـك االدارية كاالقتصادية.
ي لمعامميف في جياز قكات (: التمكيف اإلدارم كعالقتو بالرضا الكظيف2010األصقة، محمد إبراىيـ ) -

منشكرة، جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية كاإلدارية،  ماجستير، غيراألمف الخاص، الرياض، رسالة 
 السعكدية.

الثقافة التنظيمية لممدرسة الحككمية، كعالقتيا بالدافعية "(: 2010) كسامية، سكيؾ، محمد األغا -
" بحث مشترؾ مقدـ لميـك الجامعة اإلسالمية، غزةلإلنجاز لدل طمبة الثانكية العامة بمحافظات غزة، 

 .25/4/2012الدراسي بكية التربية بفرع الجنكب بالتعاكف مع نقابة المعمميف، 
(: تمكيف العامميف مدخؿ لمتحسيف كالتطكير المستمر، القاىرة، المؤسسة 2003أفندم، عطية حسيف ) -

 العربية لمتنمية اإلدارية.
(: اإلدارة بالثقة كالتمكيف مدخؿ لتطكير 2008ايعة، عادؿ سالـ )آندراكس، رامي جماؿ؛ كمع -

 المؤسسات، إربد، عالـ الكتب الحديث.
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 (: "ادارة المكارد البشرية"، مكتبة لبناف الطبعة االكلي، لبناف.2005برس، بكرؾ ) -
 

ي نحك (: اتجاىات طمبة كميات التعمـ التقن2008البرعاكم، أنكر عمي، كالسحار، ختاـ إسماعيؿ ) -
استخداـ التقنيات الحديثة كعالقتيا بالدافعية لإلنجاز، دراسة إمبريقية، قسـ اإلرشاد النفسي كالتكجيو 

 التربكم، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.
(: مستكل التمكيف اإلدارم لدل أعضاء الييئة التدريسية بكمية 2009البمكشي، عمي محمد عمر عمي ) -

إلمارات العربية كعالقتو برضاىـ الكظيفي، رسالة دكتكراه، كمية اإلدارة التربكية، الشرطة في دكلة ا
 جامعة اليرمكؾ، األردف، اربد.

(: عكائؽ االبداع لدم طمبة الجامعات العربية، دراسة اقميمية، 2010) كآخركفبكحمامة، جياللي،  -
 .20، عدد 11دراسات نفسية، مصر، مج 

(: كاقع التمكيف االدارم لمديرات المدارس الثانكية بمنطقة جدة 2012) عبد اهللجابر، زكية بنت  -
 التعميمية"، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرم.

(: كاقع تمكيف العامميف في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في الضفة 2010الجعبرم، دعاء ) -
 منشكرة، جامعة الخميؿ، فمسطيف. الغربية مف كجية نظر اإلدارييف، رسالة ماجستير غير

، ىشاـ محمد ) -  ، دار الشركؽ، جدة، السعكدية. 1(: سيككلكجية االدارة ط1999جمجـك
(: األنماط القيادية كعالقتيا بمستكيات التمكيف مف كجية نظر مكظفي مجمس 2008الجميمي، مطر ) -

 ، رسالة ماجستير، المممكة العربية السعكدية.الشكرل
(: أثر التمكيف اإلدارم كالدعـ التنظيمي في السمكؾ 2006حمد، كالييتي، صالح الديف )الحراحشة، م -

اإلبداعي كما يراه العاممكف في شركة االتصاالت األردنية، دراسة ميدانية، مجمة دراسات العمـك 
 .2، العدد 33اإلدارية، مجمد 

القطاع المصرفي في األردف،  (: إدارة الصراع التنظيمي، دراسة ميدانية عمى2003حريـ، حسيف ) -
 ، عماف، األردف.67-47(، ص 2، العدد )1المجمة األردنية لمعمـك التطبيقية، ـ 

(: السمكؾ التنظيمية كسمكؾ األفراد كالجماعات في منظمات األعماؿ، دار 2004حريـ، حسيف ) -
 الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف.

يف العامميف كدرجات الرضا الكظيفي: دراسة (: العالقة بيف تمك2002حسف، سالي عمي محمد ) -
ميدانية بقطاع البتركؿ، رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ غير منشكرة، جامعة عيف شمس، كمية 

 التجارة، القاىرة.
 ، دار المقداد لمطباعة، غزة، فمسطيف.2عمـ النفس التربكم، ط (:2001الحمك، محمد ) -
 األكاديمييف(: درجة التمكيف الكظيفي لدم القادة 2010رة محمد )الحمكرم، راتب سالمة، كالسعكد، أمي -

في الجامعات االردنية الرسمية كعالقتيا بدافعية االنجاز لدييـ، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، 
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 عماف، األردف.
اف، ، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عم1الدافعية لالنجاز، ط (:2000خميفة، عبد المطيؼ ) -

 األردف.  
(: الرضا عف التكجيو الدراسي كعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدم تالميذ السنة 2012خميفة، قدكرم ) -

الثانية ثانكم، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، جامعة مكلدم معمرم، الجزائر، كمية العمـك 
 .79-77اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ عمـ النفس، ص

الذات،  الجنس، كتقدير(: الذكاء الكجداني كدالة لمتفاعؿ بيف 2002بد الرحمف )الخكلي، ىشاـ ع -
، ص 52اؿ عدد، 12السعادة، كالقمؽ لدم عينة مف المراىقيف، عينة كمية التربية، جامعة بنيا، مج 

 . 258-218ص 
(: دراسة لمعالقة بيف الشعكر بالكحدة النفسية كبعض متغيرات 1996الدسكقي، مجدم محمد ) -

 .24الشخصية لدم المراىقيف مف الجنسيف، مصر، جامعة طنطا، مجمة كمية التربية، العدد 
(: أكاديمية عمـ النفس مكقع الكتركني 2012دكافع العمؿ كحكافزه كأىميتيا في تحقيؽ الرضا الكظيفي ) -

 5:45الساعة  10/12/2014تـ الدخكؿ في 
ي المنظمات األمنية التعميمية كمدل جاىزيتيا (: مقكمات التمكيف ف2009الرشكدم، خالد سميماف ) -

 لتطبيقو، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية.
(: عالقة القيادة التحكيمية بتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، 2010الرقب، أحمد ) -

 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر، غزة.
(: التمكيف كعالقتو باإلبداع اإلدارم لدل مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية 2013زاممي، يكسؼ )ال -

 في محافظات غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.
(: عكامؿ المناخ التنظيمي المؤثرة في السمكؾ االبداعي، رسالة ماجستير غير 2006الزعبي، جمانة ) -

 نية، عماف.منشكرة، الجامعة االرد
 

(: ضغكط العمؿ كعالقتيا بالدافعية نحك العمؿ لدل رؤساء األقساـ األكاديمية 2003الزعبي، دالؿ ) -
 االردف. في الجامعات األردنية، رسالة دكتكراه، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، عماف: 

الكتاب الجامعي، العيف،  ر، دا1(: مدخؿ الي عمـ النفس، ط2002الزغمكؿ، عماد كالينداكم، عمي، ) -
 االمارات.

(: أساليب التنشئة االجتماعية األسرية كدكافع االنجاز الدراسية، 2008الزلتيني، محمد فتحي فرج ) -
 اصدار مجمس الثقافة العامة، ليبيا.

: عالقة دافعية اإلنجاز ـ(2012سالـ، ىبة اهلل، كقمبيؿ، كبشكر كككك، كالخميفة، عمر ىاركف ) -
 بالسكداف.ضبط، كمستكل الطمكح كالتحصيؿ الدراسي، لدل مؤسسات التعميـ العالي بمكضع ال
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، دار المناىج لمنشر 1(: عمـ النفس االعالمي، مفاىيـ كنظريات، ط2006السامرائي، نبيية ) -
 كالتكزيع، عماف، االردف.

مية الذات، رسالة (: القدرة عمي التفكير اإلبداعي كعالقتيا بدافع االنجاز كأى2001سعدم، سامية ) -
 ماجستير، عمـ التربية، جامعة الجزائر.

(: أثر مصادر قكة القائد في تمكيف العامميف في المؤسسات المالية الحككمية 2008السعكدم، مكسى ) -
 .2، العدد 35األردنية، دراسة ميدانية منشكرة، مجمة دراسات العمـك اإلدارية، مجمد 

مج إرشادم لتنمية دافعية اإلنجاز لدل عينة مف المراىقيف (: فاعمية برنا2009سميماف، مني ) -
 .264المكفكفيف، دراسات الطفكلة، ص 

(: التمكيف اإلدارم كعالقتو بالرضا الكظيفي لدل مديرم 2013السكيعي، عمر، الطعاني، حسف ) -
دارية، مجمد المدارس الحككمية في محافظة الدماـ بالمممكة العربية السعكدية، مجمة دراسات، العمـك اإل

 .327-305، ص 1، ممحؽ40
(: تأثير التمكيف كاإلثراء الكظيفي عمى كالء العامميف في ظؿ تخفيض حجـ 2002السيد، محمكد ) -

 العمالة، المجمة العممية لالقتصاد كالتجارة، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، العدد الثاني.
تدريبية لرؤساء مجالس األقساـ األكاديمية (: االحتياجات ال2002السيد، ىدل، كأميمة، مصطفى ) -

بالجامعات المصرية بالتطبيؽ عمى جامعة طنطا، مجمة التربية، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة 
 (.5كاإلدارة التعميمية، المجمد )

 (: أساليب كاستراتيجيات التحفيز في التدريب، المممكة المتحدة.2010الشبيبي، لمياء عبداهلل ) -
(: االغتراب النفسي كعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدم المعاقيف بصريا في 2012ة، أسماء محمد )شحاد -

 محافظات غزة، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة االسالمية.
 (: تدريب األفراد )مترجـ( العبيكاف، الرياض.2007شحادة، كليد ) -
ع كفاءة العامميف بالجامعات، مجمة كمية التربية (: التمكيف اإلدارم كدكرة في رف2012الشريؼ، ميا ) -

 .312-291، الجزء األكؿ، ص ص 24باإلسماعمية، العدد 
(: دافعية الزكجة نحك انجاز مسؤكليتيا المنزلية كأثر دلؾ عمي كفاءتيا االدارية، 2002شعباف، إيماف ) -

 رسالة دكتكراه، جامعة المنكفية، مصر.
نحك أداء أفضؿ في القطاع الحككمي، ندكة النظرة المستقبمية (: 2002الشقاكم، عبد الرحمف ) -

ق، محكر الراكة بيف القطاعيف العاـ، الخاص، الرياض، المممكة 1440لالقتصاد السعكدم حتي عاـ 
 العربية السعكدية.

(: أثر تمكيف العامميف عمى فاعمية اتخاذ القرار، رسالة ماجستير غير منشكرة، 2006الشمرم، محمد ) -
 ة التجارة، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر.كمي

(: تأثير تمكيف العامميف في ظؿ االنخفاض التنظيمي، رسالة ماجستير غير 2004شياب، زينب ) -
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 منشكرة، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر.
جاز لدم (: فاعمية برنامج في اإلرشاد التربكم في استشارة دافعية اإلن2007شكاشرة، عاطؼ حسف ) -

طالب يعاني مف تدني الدافعية في التحصيؿ الدراسي )دراسة حالة(، مجمة كمية الدراسات التربكية، 
 الجامعة العربية المفتكحة، فرع األردف.

(: مناىج البحث كطرؽ التحميؿ االحصائي في العمكـ النفسية 1990صادؽ، أمؿ، ابك حطب، فؤاد ) -
 نجمك المصرية.كالتربكية كاالجتماعية، القاىرة، األ

(: أثر استخداـ الحاسكب عمى كفاءات إدارة المركر في األردف، رسالة 1999صالح، عمى عطا هلل ) -
 ماجستير غير منشكرة، أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، السعكدية، الرياض.

اف، (: اإلدارة الرائدة، الطبعة األكلى، دار الصفا لمنشر، عم2005الصيرفي، محمد عبد الفتاح ) -
 األردف.

(: أثر التمكيف اإلدارم في التميز التنظيمي دراسة ميدانية في شركة 2010الضالعيف، عمي ) -
 .92-64، ص ص 1، عدد37االتصاالت األردنية، مجمة دراسات، العمـك اإلدارية، مجمد 

ات (: تمكيف العامميف مدخؿ لتحسيف إدارة أزم2004الطاىر، عبد البارم، كمرزكؽ، عبد العزيز ) -
 الحج، السعكدية، جامعة الممؾ سعكد.

(: إدارة الجكدة الشاممة، الطبعة العربية، دار اليازكرم لمنشر 2010الطائي، رعد، كقدادة، عيسى ) -
 كالتكزيع، عماف، األردف.

(: العالقة بيف التمكيف اإلدارم كفاعمية عممية اتخاذ القرار لدل مديرم 2006الطراكنة، إحساف ) -
 مية في اقميـ جنكب االردف، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة مؤتة، األردف.المدارس الحكك 

(: أثر التمكيف اإلدارم في السمكؾ اإلبداعي لدل العامميف 2011الطراكنة، محمد؛ المبيض، محمد ) -
العدد في البنكؾ التجارية األردنية، مجمة دراسات العمكـ اإلدارية، كمية إدارة األعماؿ، جامعة الزيتكنة، 

 ، عماف.2
(: أثر تمكيف العامميف في العامميف في االلتزاـ التنظيمي، دراسة تحميمية 2001عبد الحسيف، باسـ ) -

  راء عينة مف مكظفي الييئة العامة لمسدكد كالخزانات، معيد اإلدارة، الرصافة، بغداد.
ز كعالقتو بقمؽ المكت لدل (: الدافع لإلنجا2002عبد الخالؽ، أحمد محمد ، كالنياؿ، مايسة أحمد ) -

 .383، ص 12، المجمد 3طالب مف دكلة قطر، دراسات نفسية، العدد 
(: الدافع لإلنجاز كعالقتو بالقمؽ، كاالنبساط، 1991عبد الخالؽ، أحمد محمد، كالنياؿ، مايسة أحمد ) -

 .653-637، ص ص4، العدد11مصر، مجمة دراسات، مج
األصكؿ كالمبادئ العممية، القاىرة، مركز الخبرات المينية  (: التدريب1994عبد الرحمف، تكفيؽ ) -

 لإلدارة.
(: دراسة ثقافية مقارنة بيف طالب الجامعة مف المصرييف 1997عبد المطيؼ، محمد خميفة ) -
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، الييئة 44كالسكدانييف في الدافعية لإلنجاز كعالقتيا ببعض المتغيرات، مجمة عمـ النفس، العدد 
 ب القاىرة.المصرية العامة لمكتا

، دار المعرفة الجامعية، 1(: السمكؾ االجتماعي كدينامياتة، محاكلة تفسيرية، ط2003عبداهلل، مجدم ) -
 االسكندرية، مصر.

(: تمكيف العامميف، كاستراتيجية لمتطكير اإلدارم، االجتماع اإلقميمي 2004العتيبي، سعد بف مرزكؽ ) -
 .2004ديسمبر  13-11البشرية، مسقط، سمطنة عماف، الثاني عشر لمشبكة إلدارة كتنمية المكارد 

 
(: العالقة بيف األنماط القيادية كالتمكيف اإلدارم، رسالة ماجستير غير 2007العتيبي، ىال جياد ) -

 منشكرة، الجامعة األردنية، كمية الدراسات العميا، عماف.
 االداء، الرياض.(: تفكيض السمطة كأثرة عمي كفاءة 2003العثماف، محمد بف عبداهلل ) -
(: دكر التمكيف في إدارة األزمات في منظمات األعماؿ، المؤتمر العممي 2010عريقات، محمد ) -

الدكلي السابع، تداعيات األزمة االقتصادية عمى منظمات األعماؿ، التحديات، الفرص، الرقابة، جامعة 
 الزرقاء الخاصة، األردف.

ظيفي لدل القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية (: التمكيف الك 2006العساؼ، حسيف مكسى ) -
العاـ كعالقة االلتزاـ التنظيمي كاالستقرار الكظيفي العمكل لدل أعضاء الييئة التدريسية، رسالة 

 ماجستير غير منشكرة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، األردف.
فس التربكم، التربية مف منظكر نفسي، (: مدخؿ إلى عمـ الن2005عسكر، عمى، كالقنطار، فايز ) -

 مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع، الككيت.
(: مدل ممارسة التمكيف اإلدارم كتأثير ذلؾ عمى إبداع العامميف في 2012العطار، ىيثـ محمد ) -

 جامعتي اإلسالمية كاألزىر، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، غزة.
(: تطكر مفيكـ دافعية اإلنجاز في ضكء نظرية األعزاء كتحميؿ 1996عز الديف جميؿ )عطية،  -

 .38، ع 10اإلدراؾ الذاتي لمقدرة كالجيد كصعكبة العمؿ، مصر، س
(: التمكيف االدارم كعالقتو بفاعمية فرؽ العمؿ في المؤسسات األىمية 2013عفانة، حسف مركاف ) -

 ة األزىر، رسالة غير منشكرة، غزة.الدكلية العاممة في قطاع غزة، جامع
(: العالقة بيف التطبيؽ االستراتيجي إلدارة المكارد البشرية كاألداء 2009عكركش، معالي حنا ) -

 المؤسسي في الفنادؽ األردنية، رسالة دكتكراه غير منشكرة، األكاديمية العربية لمعمـك المالية كالمصرفية.
 لتربكم، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف.(: عمـ النفس ا2008العناني، حناف ) -
(: أثر استخداـ نمط التعميـ المدمج عمى تحصيؿ الدارسيف في 2010عكض، حسني، كأبك بكر، إياد ) -

جامعة القدس المفتكحة، فمسطيف، دراسة تجريبية عمى مقرر التدخؿ في حاالت األزمات كالطكارئ مف 
 تنمية االجتماعية كاألسرية.مقررات تخصص الخدمة االجتماعية، برنامج ال
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(: أثر تكنكلكجيا المعمكمات كالتطكير كالتدريب عمى إنتاجية 1996الفرحاف، أمؿ، كالطركانة، محمد ) -
 مؤسسات القطاعيف العاـ كالخاص في األردف، دراسة تحميمية منشكرة، المجمة األردنية إلدارة األعماؿ.

ة في ضكء المناخ المدرسي كضغكط المعمميف، (: المدرسة الفعال2000الفرماكم، حمدم عمي ) -
 المؤتمر الخامس، اإلدارة التربكية في البمداف العربية، لبناف.

(: الضغكط النفسية كعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدل رجاؿ دكريات األمف 2009فقييي، حسيف ) -
 رياض، السعكدية.، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الماجستيرالعامميف بالميداف، رسالة 

(: "االبداع كالتغير التنظيمي في المنظمات الحديثة دراسة كتحميؿ 2011فالؽ، محمد، كنافمو، قدكر ) -
البميدة  –تجارب كطنية كدكلية"، بحث مقدـ الي الممتقي الدكلي بعنكاف: المقاـ في جامعة سعد دحمب 

 ـ.2011مايك  19-18كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، خالؿ الفترة 
(: "السمكؾ التنظيمي في ادارة المؤسسات 2005فمية، فاركؽ عبدة، كعبد المجيد، السيد محمد ) -

 التعميمية" عماف، المسيرة لمنشر كالتكزيع.
(: التمكيف اإلدارم لدم القادة األكاديمييف في الجامعات األردنية في إقميـ 2009القاضي، نجاح ) -

، ص ص 2، الجزء 33ة كمية التربية، جامعة عيف شمس، العدد الشماؿ مف كجية نظرىـ، مجم
625-654. 

 (: أسس التدريب اإلدارم، دار عالـ الكتب، الرياض.1992القبالف، يكسؼ ) -
(: دراسة لمتطمع بيف الشباب الجامعي في عالقتو بمفيـك الذات، مصر، 1975قشقكش، ابراىيـ ) -

 .332-329لنفسية، المجمد الثاني، ص ص الكتاب السنكم لمجمعية المصرية لمدراسات ا
( بعنكاف: أثر درجة الذكاء كالدافعية عمى أسمكب تفكير حؿ 2004قطامي، نايؼ، كقطامي يكسؼ ) -

 . 1المشكمة لدل الطمبة المتفكقيف في سف المراىقة، دراسات، العدد الثالث، ص
ر الشركؽ لمنشر كالتكزيع، (: سيككلكجية التعمـ الصفي، دا2000قطامي، يكسؼ، كقطامي، نايفة ) -

 عّماف .
(: إدارة المعرفة كتطكير المنظمات، المكتب الجامعي الحديث، 2004الكبيسي، عامر خضير ) -

 اإلسكندرية.
 (: المنيؿ في عمـ النفس التربكم، دار الكندم، األردف.2000الكبيسي، كأخركف ) -
، 5دخكؿ الساعة (: تفكيض السمطة مدكنة إلكتركنية، تـ ال2014كردم، أحمد ) -

kenanaonline.com. 
(: الثقة التنظيمية كعالقتيا بالتمكيف اإلدارم لدم مدراء التربية كالتعميـ في إقميـ 2012الكريميف، ىاني) -

جنكب األردف مف جية نظر رؤساء األقساـ العامميف معيـ، مجمة كمية التربية، جامعة، عيف شمس، 
 .189-160، ص ص 4، الجزء 36العدد 

 (: عمـ النفس الميني، مؤسسة شباب الجامعات، اإلسكندرية، مصر.2007اؿ، طارؽ )كم -





 

637 

 

(: التطكير التنظيمي السياسات كالمفاىيـ، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر، 2008المكزم، مكسى ) -
 عماف.

ات (: محددات كنتائج تمكيف العامميف بالكظائؼ اإلدارية بمستشفي2002المبيض، عمي كعكاد، عمرك ) -
جامعة عيف شمس، المجمة العممية لالقتصاد كالتجارة، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، القاىرة، 

 مصر.
 (: دراسات في الدكافع كالدافعية، دار المعارؼ، القاىرة.1988محي الديف، أحمد حسيف ) -
إلدارة  (: نمكذج مقترح لتمكيف العامميف في المنشآت الخاصة كأداة1999المدىكف، مكسى تكفيؽ ) -

الجكدة الشاممة، مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز، االقتصاد كاإلدارة، جدة، جامعة الممؾ عبد العزيز، 
 .2، ع13ـ

(: التمكيف اإلدارم كعالقتو بتطكير األداء لمديرم المدارس الحككمية في 2011مسعكد، مؤيد صادؽ ) -
 امعة النجاح الكطنية.محافظات شماؿ الضفة الغربية، رسالة ماجستير غير منشكرة، ج

 (: المدير كمياراتو السمككية، الجمعية العربية لإلدارة، القاىرة.2005مصطفي، أحمد سيد ) -
(: كرقة بحثية حكؿ رفع مستكم الدافعية لمطمبة نحك الدراسة أدكات كأساليب، 2013المطارنة، مكسي ) -

 الكمية العممية اإلسالمية، عماف.
(: أثر تمكيف العامميف عمى تحقيؽ التميز لممؤسسات األردنية 2008المعاني، أحمد إسماعيؿ ) -

 المشاركة بجائزة الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز، عماف: جامعة عماف العربية لمدراسات العربية.
(: التمكيف اإلدارم كآثاره في إبداع العامميف في 2009المعاني، أيمف عكدة، كعبد الحكيـ ارشيدة ) -

 ، الجامعة األردنية.240-236، ص 2، ع5ة، المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، ـالجامعات األردني
(: التمكيف اإلدارم آثاره في إبداع العامميف في الجامعة 2009المعاني، أيمف، كعقمة، أخك رشيدة ) -

 األردنية، دراسة ميدانية تحميمية، المجمة األردنية إلدارة األعماؿ.
(: تمكيف العامميف في العامميف في المصالح الحككمية كمنظمات القطاع 2001المغربي، عبد الحميد ) -

الخاص، دراسة تطبيقية عمى المنظمات العاممة بمحافظات دمياط، بحث منشكر، المجمة العممية 
 لمتجارة كالتمكيؿ، كمية التجارة، جامعة طنطا، الممحؽ الثاني، العدد األكؿ.

: رأس الماؿ الفكرم، طرؽ قياسو كأساليب المحافظة عميو، (2003المفرجي، عادؿ حرحكش كآخركف ) -
 القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.

 (، المدخؿ الي الصحة النفسية، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.2001ممحـ، سامي محمد ) -
ربية لمتنمية اإلدارية، (: التمكيف اإلدارم كمفيكـ إدارم معاصر، المنظمة الع2006ممحـ، يحيي سميـ ) -

 القاىرة.
(: مفيـك عممية التدريب كأىميتيا كدكافعيا، تـ الدخكؿ 2008المنتدم العربي إلدارة المكارد البشرية، ) -

 .www.hrdiscussion.comصباحان  11.3ـ الساعة 12/12/2014بيكـ 

http://www.hrdiscussion.com/
http://www.hrdiscussion.com/
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 (.1999دارة، الفريؽ الفمسطيني لإلدارة، الطبعة االكلي، )منياج تدريب القيادة كاال -
(: التمكيف اإلدارم كعالقتو بإبداع العامميف اإلدارييف في الجامعات الفمسطينية 2011نسماف، ماىر ) -

 بقطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر، غزة.
ع االدارم لدم مديرات كمساعدات كمعممات (: ادارة الذات كعالقتيا باإلبدا2010اليذلي، جكدة ) -

 مدارس المرحمة الثانكية بمكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرم.
(: نظريات الشخصية، 1987ىكؿ، كالفيف، كليندزم، جاردنر )ترجمة فرح احمد فرج كأخركف(، ) -

 ، القاىرة، دار المريخ.2ط.
قيادم لمرؤساء كعالقتو بدافعية اإلنجاز كالرضا الكظيفي لدل معممي (: السمكؾ ال2006الكادم، أمؿ ) -

التربية الرياضية في المرحمة الثانكية بمممكة البحريف، مجمة العمكـ التربكية كالنفسية، كمية التربية، 
 .1، عدد7جامعة البحريف، مج

 كف الدكلي، راـ اهلل. (: نشرة دليؿ كزارة التخطيط كالتعا1997كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي ) -
(: المناخ التنظيمي كعالقتو بالتزاـ التنظيمي، دراسة مسحية مقارنة 2006الكزاف، خالد محمد أحمد ) -

عمي الضباط كالعامميف باإلدارة العامة لمتدريب كالحراسات كاإلدارة العامة لممناطؽ األمنية بكزارة 
 مـك اإلدارية، جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية.الداخمية في مممكة البحريف، رسالة ماجستير في الع

(: سيككلكجيا الدافعية كاالنفعاالت، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، 2012يكنس، محمد ) -
 األردف.
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 (1ممحق )
 أعضاء لجنة تحكيم االستبانة

 

 مكان العمل الرتبة األكاديمية االسم م
 جامعة األقصى أستاذ أ.د. رائد الحجار -1
 جامعة األقصى  أستاذ مشارؾ هللد. نضاؿ عبد ا -2
 جامعة األقصى  أستاذ مشارؾ د. يحيي أبك جحجكح -3
 غزة-جامعة األزىر  أستاذ مشارؾ د. خميؿ حجاج -4
 غزة-جامعة األزىر  أستاذ مساعد د. كائؿ ثابت -5
 غزة –جامعة األزىر  أستاذ مساعد د. شادم التمباني -6
 عة األقصى جام أستاذ مساعد د. عكف محيسف -7
 جامعة األقصى  أستاذ مساعد د. رامي عبدك -8
 جامعة األقصى أستاذ مساعد د. عبد الناصر كادم -9
 غزة-جامعة األزىر  أستاذ مساعد د. محمد فارس -10
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 (2ممحق )

 االستبانة بعد التحكيم

 
 السادة رؤساء األقسام ومدراء الدوائر التابعة لمؤسسات التعميم العالي في محافظات غزة

 وبركاتو،السالم عميكم ورحمة اهلل  
 الموضوع: تعبئة استبانة

: التمكين اإلداري وعالقتو بالدافعية اىيـ رفيؽ اليازجي بإعداد دراسة بعنكافيقكـ الباحث إبر 
، كذلؾ لإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومدراء الدوائر التابعة لمؤسسات التعميم العالي بمحافظات غزة

استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القيادة كاإلدارة، كقد اقتضت الدراسة استخداـ 
استبانة مككنة مف قسميف: األكؿ يتضمف البيانات األكلية كىي )الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، 
طبيعة العمؿ( كالقسـ الثاني يتككف مف محكريف: األكؿ لقياس درجة التمكيف اإلدارم لدل رؤساء األقساـ 

 ة لإلنجاز لدييـ. كمدراء الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي، كالثاني لقياس درجة الدافعي
لذا نرجك مف سيادتكـ اإلجابة عف جميع الفقرات المبينة في مجاالت االستبانة بمكضكعية، كذلؾ 

 .أماـ ما تراه مناسبان )×( بكضع إشارة 
 عممًا ب ن المعمومات التي سيحصل عمييا الباحث لن تستخدم إال في أغراض البحث العممي.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 الباحث:

 راىيم رفيق اليازجيإب
 2599792600جوال رقم 

 

 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للذراسات العليا

 قيادةجخصص اإلدارة وال

 

برنامج الدراسات العميا املشرتك بني أكادميية اإلدارة 

 والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى
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 القسم األول: بيانات أساسية:
 أنثى: ذكر: الجنس  
 دكتكراه: ماجستير: بكالكريكس: المؤىل العممي 
 سنكات 61أكثر مف  سنكات 61 – 2مف  سنكات 2أقؿ مف  سنوات الخدمة 
 مدير دائرة: رئيس قسـ: طبيعة العمل 

 القسم الثاني:  
 الحمكين اإلداريالمحور األول : 

 الفقرات م
 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداً 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

 البعد األول: تفويض السمطة والصالحيات

كتعميمات يفكضني مديرم في الجامعة بناءن عمى أنظمة  0
      .الجامعة

      كتابيان. يفكضيا لييحدد مديرم األعماؿ التي  0
      المياـ المككمة لي. عمى أداءقدرتي  فياإلدارة تثؽ  2
      تمنحني اإلدارة المركنة المناسبة لمتصرؼ في أداء ميامي. 4
      بو. الذم أقـكأتحمؿ مسؤكلية العمؿ  5
      القرار.يشركني رؤسائي في صنع  6
      كجو.عمى أكمؿ  المفكضة إلىّ أقـك بإنجاز األعماؿ  7
      باستقاللية.الفرصة التخاذ القرارات تكفر لي كظيفتي  8

 البعد الثاني: التحفيز الذاتي
      يشجعني مديرم عمى تحمؿ المسؤكلية المينية في العمؿ.  0
      يساعدني مديرم عمى تطكير مياراتي في العمؿ. 0
      يتقبؿ مديرم أفكارم الجدية بصدر رحب. 2
      لمياـ المككمة لي.لدم الدافع لممساىمة في تحقيؽ ا 4
      يعطيني دافعان قكيان لمعمؿ بجد. كالحكافز المطبؽنظاـ المكافآت  5
      نظاـ الترقيات الكظيفية في مؤسستي عادؿ كمكضكعي. 6
      الجيكد التي أبذليا. أتقاضاه معيتناسب الراتب الذم  7
      لعمؿ.عمى تطكير ميارتي في ا كالتعميمات تساعدنياألنظمة  8

 البعد الثالث: تطوير الشخصية )التدريب(
      تكفر لي إدارة الجامعة دكرات تدريبية لتطكير ميارتي الشخصية 0
      جيدة لمنمك الميني. لي فرصان رؤسائي يكفركف  0
      نظاـ المكافأة المطبؽ يشجعني لمتطكير الذاتي. 2
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 الفقرات م
 درجة الموافقة

كبيرة 
 قميمة متوسطة كبيرة جداً 

قميمة 
 جداً 

      ر مياراتي.تساعدني األنظمة كالتعميمات عمى تطكي 4

التطكير الميني المستمر يزيد مف قدراتي عمى تحمؿ  5
      المسؤكليات 

6 
الفرصة متاحة أمامي لمتعمـ المستمر كاكتساب أشياء جديدة في 

      مجاؿ العمؿ. 

يتـ تقييـ البرامج التدريبية التي يشارؾ فييا المكظفيف بشكؿ  7
      منتظـ.

كار المناسبة مف قراءة كتمخيص كمراجعة امتمؾ ميارات االستذ 8
      لوعماؿ المطمكبة.

 البعد الرابع: العمل الجماعي
      يدعـ رؤسائي العمؿ الجماعي كيركزكف عمى أىميتو. 1

2 
رؤسائي يقدمكف مصمحتيـ الفردية عمى المصمحة العامة 

      لمجامعة.

      ه مف قرارات.فرؽ العمؿ في الجامعة قادرة عمى تنفيذ ما تتخذ 3

4 
عممي مع رؤسائي يتطمب مني القياـ بتعاكف جماعي مع 

      زمالئي بالعمؿ.

5 
تكجد فرص كبيرة لفرؽ عمؿ المكظفيف لتنفيذ ما تتخذه مف 

      قرارات.

ىناؾ رؤية مشتركة في صنع القرار بيف إدارة الجامعة  6
 كالمكظفيف.

     

 البعد الخامس: السموك اإلبداعي

يشجعني رؤسائي عمى تبني األفكار اإلبداعية التي تخدـ  0
       الجامعة.العممية اإلدارية في 

      العمؿ.اىتـ بتجربة األفكار الجديدة في  0

يخصص رؤسائي األمكاؿ لتنفيذ األفكار اإلبداعية الجديدة في  2
      الجامعة.

      لدم ميارات ال يمتمكيا ا خركف في أداء عممي. 4

ارغب دائمان بتنمية سمككي اإلبداعي مف خالؿ االستفادة مف  5
      ا خريف.خبرات 

يخصص رؤسائي بعض كقتيـ في مناقشة األفكار اإلبداعية  6
      الجديدة.
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 الفقرات م
 درجة الموافقة

كبيرة 
 قميمة متوسطة كبيرة جداً 

قميمة 
 جداً 

      تتبنى اإلدارة عقد دكرات تدريبية لتنمية اإلبداع لدل المكظفيف. 7
 عمى المعمومات( البعد السادس: االتصال الفّعال )الحصول

      تتميز التعميمات كاإلجراءات في الجامعة بالكضكح.  0

0 
يستطيع المكظفكف في الجامعة الكصكؿ إلى أصحاب القرار 

      كشرح مكاقفيـ.

      كسائؿ اتصاؿ فاعمة كمتطكرة. الجامعة بإيجادتيتـ  2

ت تكجد فرصة كبيرة لتبادؿ المعمكمات مع اإلدارة حكؿ مشكال 4
      العمؿ. 

      يتكفر لدل اإلدارة نظاـ معمكمات يتيح الكصكؿ ليا بسيكلة. 5
      تمكف الجامعة العامميف مف إثراء معمكماتيـ باستمرار. 6

تسيـ إتاحة المعمكمات في الجامعة حاليا في تكحيد رؤية  7
      .كرسالتيا كأىدافياالجامعة 

بة لمعامميف لتنمية التزاميـ تكفر الجامعة المعمكمات المناس 8
 الذاتي.

     

 المحور الثاني: الذافعية لإلنجاز 

 الفقرات م
 درجة الموافقة

كبيرة 
 قميمة متوسطة كبيرة جداً 

قميمة 
 جداً 

      أحب أف أعمؿ بجد كاجتياد. 0
أفضؿ عمؿ األشياء المألكفة أكثر مف تمؾ الصعبة كالتي تتطمب  0

 تحديان.
     

تعمـ األشياء السيمة أكثر مف تمؾ األشياء الصعبة كالتي أفضؿ  2
 تحتاج تفكيران.

     

      أصر عمى مكاصمة عمؿ األشياء الصعبة حتى إتقانيا أك إتماميا. 4
5 .       أكاصؿ القياـ بالمياـ المككمة إلين
أجتيد في المياـ التي أشعر بأنني غير قادر عمى إنجازىا أكثر  6

 عتقد أنني أستطيع القياـ بيا.مف تمؾ التي أ
     

      أحب أف أككف مشغكالن طكاؿ الكقت. 7
      أبذؿ جيدان أكثر عندما أككف في مكقؼ تنافسي مع ا خريف. 8

      ا خريف.أجد متعة عند منافسة  9
02 .       أشعر بالضيؽ كاالنزعاج عندما يتفكؽ ا خركف عمين
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 الفقرات م
 درجة الموافقة

كبيرة 
 قميمة متوسطة كبيرة جداً 

قميمة 
 جداً 

      أفضؿ مف ا خريف. أحرص عمى أف يككف أدائي 00
      أشعر بقيمة كأىمية الفكز سكاء في العمؿ الجاد أك غيره. 00
      أشعر بالنجاح أكثر عندما امتمؾ قدرات أك مكاىب أكثر. 02
      أجد متعة عندما يككف أدائي أحسف مف ذم قبؿ. 04
      أستطيع مكاجية المشكالت التي يصعب عمى ا خريف مكاجيتيا. 05
      أشعر بالخكؼ مف العقاب عندما اخط، في العمؿ. 06
      أعتمد عمى الغير في حؿ المشكالت التي تكاجيني. 07
      أرغب في العمؿ مع شريؾ منجز. 08
      أشعر بالضيؽ مف ضياع الكقت دكف إنجاز. 09
      أتجنب األعماؿ التي تتطمب االلتزاـ بالمسئكلية. 02
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