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يسرىي انرًكٍُ االدارٌ وأثزِ عهً االداء انىظُفٍ نهعايهٍُ 

 تانشزكح انعايح نهكهزتاء انًُطقح انىسطً فزع سزخ
 

 سَُة عًز سانى 
 اقسم إدارة األعمال ،كليت االقتصاد ،جامعت سرث، ليبي

 

 الملخص
 االداء ( عهًاالذصال انفعال -طحذفىَض انسه -شانرحفُ) انرًكٍُ االدارٌ أتعاد   أثزذهذف هذِ انذراسح إنً يعزفح 

انًُهج انىصفٍ انرحهُهٍ فٍ  اواسرخذذى ، تانشزكح انعايح نهكهزتاء انًُطقح انىسطً فزع سزخهعايهٍُ نانىظُفٍ 

نجًع تُاَاذها  انعُُحأسهىب  اواسرخذذى كًا  واعرًذخ  انذراسح عهً االسرثاَح كأداج نجًع انثُاَاخ، ،هذ انذراسح

( يفزدج نرًثم يجرًع انذراسح وفقا 01يىظف وشًهد انعُُح عذد ) )011هٍُ تانشزكح )حُث كاٌ عذد انعاي

( 40) يُها ( اسرثاَح خضعد51، وسعد  االسرثاَح عهً انعايهٍُ تطزَقح انُذ اسرزد يُها)نهشزوط االحصائُح

ذراسح  وجىد يسرىي ان َرائج . وقذ أظهزخ( اسرثاَح غُز صانحح نهرحهُم2وكاٌ عذد ) نهرحهُم اإلحصائٍاسرثاَح 

 كًا اٌ درجح انًًارسحاالذصال انفعال ( –ذفىَض انسهطح –يرىسظ ألتعاد انرًكٍُ االدارٌ )انرحفُشيًارسح  

(.كًا  3.66تًرىسظ حساتٍ وقذرِ )َسثُا  جاءخ يزذفعح تانشزكح يحم انذراسح انىظُفٍ نذٌ انعايهٍُ نألداء 

 انىظُفٍ نهعايهٍُ  االداءويجرًعح انرًكٍُ االدارٌ  تٍُ أتعاد أشارخ انُرائج إنً وجىد عالقح طزدَح يعُىَح 

 .تانشزكح 

 

  انىظُفٍ . االداء ،ذفىَض انسهطح، االذصال انفعال، انرحفُش ،انرًكٍُ االدارٌانكهًاخ انًفراحُح: 
 

 المقدمة -5

رجع ذلك لعدة اسباب و قد ٌ ٌٌعد مفهوم التمكٌن االداري من المفاهٌم االدارٌة الحدٌثة المحدودة التطبٌق،

اهمها الرإٌا القاصرة للمدراء فً االدارات العلٌا  للتمكٌن االداري لمرإوسٌهم على انه محددا لسلطتهم 

كذلك ضعف ثقتهم بقدرات المرإوسٌن ٌشكل تحدٌا اخر امام المدراء ٌجعل من  ولنفوذهم االداري، 

ة التصرف ألداء مهام الصعب علٌهم اتباع  سٌاسة التمكٌن للمرإوسٌن ومنحهم حرٌ

(، اٌضا وعلى اعتبار ان العنصر البشري هو المحرك الرئٌسً فً اتباع 9102وظائفهم)النعٌمً،

سٌاسة التمكٌن داخل المنظمات فان ضعف االهتمام بوظائف ادارة الموارد البشرٌة وعدم تنمٌة مهارات  

اسالٌب العمل قد ٌجعل من  روقدرات االتصال لدى العاملٌن  وعدم تحفٌزهم وتشجٌعهم على تطوٌ

 (.9100الصعب تطبٌق مفهوم التمكٌن داخل تلك المنظمات)نٌادي ،

من المعروف ان كل المنظمات االدارٌة هدفها الرئٌسً هو النجاح فً تحقٌق اهدافها وان ذلك ٌتوقف 

ا ٌسمى وبدرجة كبٌرة على المجهودات التً ٌبذلها العاملٌن فً تلك المنظمات فً سبٌل ذلك وهذا م

باألداء  الوظٌفً. كما ان اغلب االتجاهات الحدٌثة فً االدارة تسعى الى تحسٌن اداء العاملٌن وتطوٌره 

وذلك باتباع سٌاسة التمكٌن االداري للعاملٌن داخل منظماتهم والذي ظهر كحل للكثٌر من المشاكل 

لهم ألداء وظائفهم والسماح بتدفق  االدارٌة اذ ٌعتبر تحفٌز العاملٌن  وتشجٌعهم وتفوٌض السلطة الكافٌة

المعلومات وزٌادة فرص التواصل بٌن االدارة والعاملٌن ٌساهم الى حد كبٌر فً خلق مناخ تنظٌمً 

اٌجابً داخل المنظمة  من شؤنه  ان ٌإثر على سلوك العاملٌن  وٌحفزهم على تطوٌر وتحسٌن اسالٌب 

 التً ٌعملون بها. اداء مهام وظائفهم وبالتالً تحقٌق اهداف المنظمة

وبالنظر الى الدور المهم الذي تلعبه الشركة العامة للكهرباء المنطقة الوسطً فرع سرت حٌث ٌتوقف 

تحقٌق اهدافها الرئٌسٌة وهً ادارة وتوزٌع الكهرباء بمدٌنة سرت على مجهودات العاملٌن وادائهم 

ما اذا كانت االدارة العلٌا للشركة   لوظائفهم ، فان الباحثة ومن خالل هذه الدراسة تسعى الى معرفة

مستوى االداء الوظٌفً على ذلك  اثر محل الدراسة تنتهج ثقافة التمكٌن فً التعامل مع مرإوسٌها ،وما

 لدٌهم، وبذلك ٌمكن بلورة مشكلة الدراسة فً التساإالت التالٌة :
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االتصال الفعال( لدى  تفوٌض السلطة، التمكٌن االداري) التحفٌز،ابعاد  ممارسةما هو مستوى -

 العاملٌن بالشركة العامة للكهرباء المنطقة الوسطً فرع سرت ؟ 

االداء الوظٌفً لدى العاملٌن بالشركة العامة للكهرباء المنطقة الوسطً فرع  ممارسةماهو مستوى -

 سرت ؟

تصال الفعال( التمكٌن االداري) التحفٌز ،تفوٌض السلطة ،االألبعاد داللة احصائٌة تؤثٌر ذا هل هناك -

 االداء الوظٌفً لدى العاملٌن بالشركة العامة للكهرباء المنطقة الوسطً فرع سرت ؟ على 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقٌق األهداف التالٌة: كما 

التمكٌن االداري) التحفٌز ،تفوٌض السلطة ،االتصال الفعال(  لدى  ممارسةالتعرف على مستوى  -

 كهرباء المنطقة الوسطً فرع سرت. العاملٌن بالشركة العامة لل

االداء الوظٌفً لدى العاملٌن بالشركة العامة للكهرباء المنطقة  ممارسةالتعرف على  مستوى  -

 الوسطً فرع سرت. 

االداء على  ) التحفٌز ،تفوٌض السلطة ،االتصال الفعال( التمكٌن االداريابعاد  تؤثٌرالتعرف على  -

 للكهرباء للمنطقة الوسطً فرع سرت.  بالشركة العامة الوظٌفً للعاملٌن

تقدٌم بعض التوصٌات والمقترحات للشركة محل الدراسة وذلك فً ضوء ما سٌتم التوصل إلٌه من  -

 نتائج.

 أهمٌة الدراسة  -0

 : تتمثل أهمٌه هذه الدراسة  فً اعتبار هذا المجهود العلمً المتواضع إضافة إلى المكتبة العربٌة.اوال

كة العامة للكهرباء االستفادة من الجانب العملً فً هذه الدراسة  حٌث ٌمكنهم من : ٌمكن  للشرثانٌا  

التعرف على مدى امكانٌة اتباع سٌاسة التمكٌن االداري لتطوٌر وتحسٌن اداء العاملٌن  وكذلك التعرف 

تً على الصعوبات التً  تعترض تطبٌق  هذا المفهوم ومدى استعداد العاملٌن لتقبل هذه الثقافة وال

تعتمد وبدرجة كبٌرة على مهاراتهم وقدراتهم ورغبتهم فً تطوٌر اسالٌب ادائهم لوظائفهم  وبالتالً 

 تحقٌق اهداف  الشركة التً ٌعملون بها .  

 فرضٌات الدراسة  -3

التمكٌن  ألبعادداللة إحصائٌة   وذ تؤثٌروجد ٌالتالٌة : الفرضٌة الرئٌسٌةبنٌت هذه الدراسة على 

بالشركة العامة  االداء الوظٌفً للعاملٌن على ،تفوٌض السلطة ،االتصال الفعال ( )التحفٌزاالداري

 للكهرباء المنطقة الوسطً فرع سرت. 

 -ٌنبثق من الفرضٌة الرئٌسٌة الفرضٌات الفرعٌة التالٌة:

كة بالشر االداء الوظٌفً للعاملٌنعلى التحفٌز لُبعد ذا داللة إحصائٌة ٌوجد تؤثٌر  الفرضٌة األولى  :

 العامة للكهرباء المنطقة الوسطً فرع سرت. 

 ٌوجد تؤثٌر ذا داللة إحصائٌة  لُبعد تفوٌض السلطة على االداء الوظٌفً للعاملٌن الفرضٌة الثانٌة  : 

 بالشركة العامة للكهرباء للمنطقة الوسطً فرع سرت.

 االداء الوظٌفً للعاملٌنعلى  االتصال الفعاللُبعد داللة إحصائٌة  ذا  تؤثٌروجد ٌ الفرضٌة الثالثة  :

 بالشركة العامة للكهرباء المنطقة الوسطً فرع سرت.
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 حدود الدراسة  -4

 تمثلت حدود الدراسة فً األتً:

: حٌث تقتصر هذه الدراسة على الفترة الزمنٌة الممتدة من شهر اكتوبر إلى شهر  الحدود  الزمنٌة -

 .9102دٌسمبر 

بالشركة العامة للكهرباء المنطقة ة على الموظفٌن العاملٌن : اقتصرت هذه الدراسالحدود البشرٌة -

 الوسطً فرع سرت.

 الشركة العامة للكهرباء المنطقة الوسطً فرع سرت.: شملت هذه الدراسة  الحدود المكانٌة -

أبعاد التمكٌن االداري )التحفٌز  تؤثٌر:حٌث تقتصر هذه الدراسة على دراسة  الحدود الموضوعٌة -

 .االتصال الفعال( على االداء الوظٌفً،تفوٌض السلطة ،

 التعرٌفات اإلجرائٌة  -5

 ٌمكن توضٌح التعرٌفات اإلجرائٌة لمصطلحات الدراسة كما ٌلً :

:هو منح الصالحٌات  للعاملٌن التخاذ قرارات تتعلق بمهام وظائفهم باستقاللٌة   التمكٌن االداري -0

ٌة نتائج قراراتهم ،وكذلك العمل على ودون تدخل من االدارة على ان ٌصاحب ذلك تحمٌلهم مسإول

توفٌر المعلومات الالزمة لهم و تحفٌزهم وتشجٌعهم لٌكونوا قادرٌن على أداء تلك الوظائف بنجاح  

 مما ٌإدي الى تحقٌق اهداف المنظمة ككل .

:هو المجهودات التً ٌقوم  بها العاملٌن إلنجاز مهام  وظائفهم والتً تعتمد بدرجة االداء الوظٌفً  -9

كبٌرة على ما ٌمتلكونه من قدرات ومهارات ومعرفة علمٌة وعملٌة ،وكذلك ٌتوقف على ما تقوم به 

 االدارة من تحفٌز وتشجٌع ومشاركة للمعلومات مع العاملٌن فً سبٌل تحقٌق اهداف العمل .

 :نموذج الدراسة -6

 المتغٌر التابع                                           المتغٌرات المستقلة                  

                                                              

 

 

 

 

 

 ( ٌبٌن نموذج الدراسة 5الشكل )

 المصدر :إعداد الباحثة

 

 

 

 التحفٌز     

 الوظٌفً االداء          تفوٌض السلطة    

 االتصال الفعال    
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 الدراسات السابقة :  -5

 إن اهمٌة الدراسات السابقة تنبع من الدور المهم الذي تلعبه فً وضع االسس النظرٌة والعملٌة 

للدراسات الالحقة وذلك من خالل البٌانات التً استندت علٌها والنتائج التً توصلت إلٌها تلك الدراسات 

 ومن الدراسات التً استندت إلٌها الدراسة الحالٌة االتً:

بعنوان "أثر تمكٌن العاملٌن على تحسٌن االداء الوظٌفً دراسة  (0254دراسة القرشً واخرون )-

خدمات الصحٌة بمدٌنة الطائف " ، حٌث اتبع الباحثٌن المنهج الوصفً التحلٌلً مٌدانٌة على قطاع ال

 ،واعتمدت الدراسة على اسلوب المقابلة الشخصٌة لجمع البٌانات وتوصلت الدراسة الى :

ذات داللة احصائٌة بٌن اراء العاملٌن فً المإسسات الصحٌة بمدٌنة الطائف حول فروق عدم وجود  -0

لعاملٌن ) وضوح الغرض ،واالخالقٌات ،االعتراف والتقدٌر والعمل الجماعً (ودرجات ابعاد التمكٌن ل

 ممارسة االداء الوظٌفً .

عدم وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن اراء العاملٌن حول ابعاد التمكٌن ) وضوح الغرض  -9

 وى االداء الوظٌفً .،واالخالقٌات ،االعتراف والتقدٌر والعمل الجماعً (فً تؤثٌرها على تحسٌن مست

بعنوان " مستوٌات ومعوقات التمكٌن وعالقته  بالوالء التنظٌمً  (0250دراسة البرٌدي وأخرون )-

فً المصارف السعودٌة "استخدم الباحثٌن المنهج الوصفً التحلٌلً فً هذه الدراسة كما اعتمدوا على 

ابعاد لقٌاس التمكٌن ) التفوٌض ،التحفٌز  االستبانة كؤداة لجمع البٌانات وقد اعتمدت الدراسة على سبعة

الذاتً ، فرق العمل ،تطوٌر الشخصٌة ،تنمٌة السلوك االبداعً ،الهٌكل التنظٌمً والتقلٌد والمحاكاة(وقد 

خلصت الدراسة الى وجود مستوى مرتفعا نسبٌا لكل من التمكٌن والوالء التنظٌمً واشارت الى ارتفاع 

 مستوى معوقات التمكٌن .

( بعنوان" درجة التمكٌن االداري وتطوٌر االداء والعالقة بٌنهما من وجهة نظر 0250ة مسعود )دراس-

مدٌري المدارس الحكومٌة فً محافظات شمال الضفة الغربٌة "اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً،  

 وتوصلت الدراسة الى االتً :

 ان درجة امتالك المدٌرٌن لتطوٌر االداء كبٌرة جدا .  -0

 توجد عالقة ارتباطٌة اٌجابٌة قوٌة بٌن التمكٌن االداري وتطوٌر االداء لدي المدٌرٌن .-9

عدم وجود فروق ذات داللة احصائٌة فً درجات امتالك المدٌرٌن للتمكٌن االداري وتطوٌر االداء -0

 تعزى لمتغٌر الجنس ، المإهل العلمً ، التخصص االكادٌمً ، سنوات الخبرة ، مرحلة المدرسة

 . ،مهارة استخدام الحاسوب والعمر

وجود فروق ذات داللة احصائٌة فً درجة امتالك المدٌرٌن للتمكٌن االداري فً مجاالت )الجانب -4

الشخصً ،الجاب االداري ،الجانب الفنً ،جانب التدرٌب والتؤهٌل (تبعا لمتغٌر التدرٌب والتؤهٌل 

 ومتغٌر العمر .

مكٌن االداري للقٌادات االكادٌمٌة النسائٌة فً جامعة حائل ( بعنوان "الت0258دراسة طٌفور )-

ومعوقاته من وجهة نظرهن انفسهن"، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً وطبقت على 

 ( من القٌادات األكادٌمٌة النسائٌة ، توصلت الدراسة الى االتً :44عٌنة تكونت من )

 طة الدرجة الكلٌة لمعوقات التمكٌن متوس -0

وجود فروق دالة احصائٌا فً درجة التمكٌن للقٌادات النسائٌة تعزى الختالف متغٌر الخبرة وعدم  -9

وجود فروق دالة احصائٌا فً درجة التمكٌن تعزي الختالف متغٌري المإهل العلمً والوظٌفة وكذلك 



 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 529-549        0202, 55مجلة البحوث األكادٌمٌة, العدد 

900 
 

المإهل العلمً عدم وجود فروق دالة احصائٌا فً معوقات التمكٌن تعزى الختالف متغٌرات الخبرة 

 والوظٌفة .

واوصت الدراسة بضرورة تبنً جامعة حائل خطة فعالة لتمكٌن القٌادات االكادٌمٌة النسائٌة وضرورة 

 انشاء مركز تدرٌبً لتقدٌم دورات للقٌادات النسائٌة ولموظفات الجامعة من اجل تمكٌنهن إدارٌا .   

على االبداع التنظٌمً فً المإسسات الصغٌرة  بعنوان" اثر التمكٌن االداري( 0256دراسة بومعزة)- 

بتقرت" ، دفت الدراسة الى التعرف على اثر التمكٌن  Cvencoوالمتوسطة ، دراسة حالة مإسسة 

بتقرت بالجزائر ،اعتمدت  Cvencoاالداري على االبداع التنظٌمً حٌث اجرٌت الدراسة بمإسسة 

دام االستبٌان كؤداة رئٌسٌة لجمع البٌانات للدراسة الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً كما تم استخ

،وتوصلت الدراسة الى ان هناك ارتباط بٌن ابعاد التمكٌن االداري )تفوٌض السلطة ،فرق العمل ، 

 التدرٌب ، االتصال الفعال ، والتحفٌز (واالبداع التنظٌمً.

اسة مٌدانٌة فً المإسسة العامة أثر الحوافز فً التمكٌن اإلداري دربعنوان "   (0258دراسة كلٌب )- 

الٌمن" ،  هدفت الدراسة الى معرفة اثر  –للمٌاه والصرف الصحً بمدٌنة المكال، محافظة حضرموت 

الحوافز على التمكٌن االداري بؤبعاده مجتمعة ومنفردة ) تفوٌض السلطة ،اداء فرق العمل ، االتصال 

وتوصلت الدراسة على االستبانة كؤداة لجمع البٌانات الفعال وتنمٌة الموارد البشرٌة (،واعتمد الباحث 

الى وجود عالقة دالة احصائٌا و اٌجابٌة بٌن ابعاد كل من الحوافز والتمكٌن االداري مجتمعة ومنفردة 

،ووجود اثر اٌجابً للحوافز على التمكٌن االداري وان اثر الحوافز المادٌة على التمكٌن االداري كان 

لحوافز المعنوٌة كان تؤثٌرها منخفضا فً التمكٌن االداري ، واوصت الدراسة مرتفعا، فً حٌن ان ا

 بضرورة تصمٌم نظام حوافز عادل وفاعل  لما ل من اثر اٌجابً فً التمكٌن االداري.

بعنوان " تمكٌن العاملٌن كمدخل لتحسٌن جودة الحٌاة الوظٌفٌة  فً قطاع (  0254دراسة دٌوب ) -

سة الى تحدٌد طبٌعة العالقة بٌن تمكٌن العاملٌن وتحسٌن الحٌاة الوظٌفٌة   فً االتصاالت" وهدفت الدرا

شركات قطاع االتصاالت فً سورٌا ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً لتحلٌل البٌانات ،  

وتمثلت نتائج الدراسة فً وجود عالقة  ذات داللة معنوٌة بٌن ابعاد تمكٌن العاملٌن )  تفوٌض السلطة ، 

اركة العاملٌن فً اتخاذ القرارات ،مشاركة العاملٌن فً الملكٌة، وتشجٌع العاملٌن وتقدٌر افكارهم مش

ومقترحاتهم  ( ، وجودة الحٌاة الوظٌفٌة فً المنظمات محل الدراسة، واشارت الدراسة الى ان تقدٌر 

الملكٌة وتفوٌض السلطة ،  االنجاز هو اكثر ابعاد التمكٌن ارتباطا بجودة الخدمة ٌلٌه مشاركة العاملٌن ب

واوحت الدراسة ان حٌاة الفرد االسرٌة بعٌدة عن اهتمام الشركات محل الدراسة وهناك مشاركة 

 محدودة للعاملٌن  فً اتخاذ القرارات . 

بعنوان "اثر التمكٌن النفسً على سلوك المواطنة للعاملٌن فً مإسسة   (0252دراسة ابازٌد ) -

ردن "هدفت الدراسة الى الكشف عن مستوى التمكٌن النفسً واثره على الضمان االجتماعً فً اال

سلوك المواطنة التنظٌمٌة لدى العاملٌن فً مإسسة الضمان االجتماعً فً االردن ، ولجمع البٌانات 

استخدم الباحث االستبانة ، واظهرت النتائج وجود درجة عالٌة لمستوى التمكٌن النفسً وسلوك 

 لٌن كما تبٌن وجود أثر للتمكٌن النفسً فً سلوك المواطنة لدى العاملٌن . المواطنة لدى العام

اثر الثقافة التنظٌمٌة على مستوى االداء الوظٌفً "حٌث استخدم " بعنوان( 0228دراسة عكاشة )-

الباحث المنهج الوصفً لتحلٌل اثر الثقافة التنظٌمٌة على االداء الوظٌفً كما اعتمد على االستبانة كؤداة 

،واظهرت نتائج الدراسة ان ناك اثر اٌجابً للثقافة التنظٌمٌة على مستوى االداء الوظٌفً  لجمع البٌانات

،واوصت الدراسة بضرورة زٌادة درجة االهتمام (Paltel)للعاملٌن فً شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة 

ً تنمٌة وتطوٌر اداء بمجال الثقافة التنظٌمٌة من قبل  ادارة الشركة  والعاملٌن الن ذلك ٌساهم ف

 الشركة.
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دور ادارة التطوٌر االداري فً تحسٌن االداء الوظٌفً "استخدمت  "بعنوان (0253دراسة الشرٌف )

الباحثة المنهج الوصفً فً تحلٌل بٌاناتها كما استخدمت االستبانة لجمع تلك البٌانات وجاءت نتائج هذ 

التطوٌر فً تحدٌث وتطوٌر اسالٌب وطرق العمل  الدراسة مإكدة على اهمٌة الدور الذي تلعبه ادارة

داخل المنظمة واوصت الدراسة بضرورة  تعاون إدارة التطوٌر اإلداري مع اإلدارات العلٌا فً إعادة 

 .دراسة إجراءات العمل والتغلب على التعقٌدات المتبعة وذلك لتسهٌل العمل اإلداري

 التعقٌب على الدراسات السابقة :

تعدد الدراسات السابقة واختالفها وذلك باختالف األهداف التً سعت  كل منها لتحقٌقها  ٌالحظ مما سبق 

 و المتغٌرات التً تطرفت إلٌها والبٌئة التً تمت فٌها . تشابهت جمٌعها فً استخدامها المنهج الوصفً

كؤداة لجمع البٌانات باستثناء دراسة  االستبانةأٌضا فً استخدامها  ،لتحلٌل البٌانات 

دراسات ربطت بٌن هناك (حٌث استخدم اسلوب المقابلة لجمع بٌاناته .كما ٌتضح أن 9104،القرشً)

،دبوب 9102،كلٌب،9106، بومعزة 9100البرٌدي ،ومتغٌرات اخرى  )التمكٌن االداري 

 ،وان دراسات اخرى تطرقت الى عوامل مختلفة لها اثر على االداء الوظٌفً )(9101،ابازٌد 9104،

( كما ان هناك دراسة واحدة ربطت بٌن المتغٌرٌن معا )التمكٌن 9100،الشرٌف 9112عكاشة ،

( إال انها تختلف عن 9104االداري واالداء الوظٌفً( كما فً الدراسة الحالٌة وهً دراسة القرشً)

الدراسة الحالٌة فً مجتمع الدراسة واداة جمع البٌانات حٌت تعتمد على اسلوب المقابلة بدال من 

باإلضافة إلى اختالف البٌئة التً أجرٌت فٌها الدراسة الحالٌة عن   انة كما فً الدراسة الحالٌة،االستب

بٌئة تلك الدراسة مما أثار اهتمام  الباحثة إلجراء هذه الدراسة ،اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة 

المنهج الوصفً باعتباره  الحالٌة فً  استخدامها االستبانة كؤداة لجمع البٌانات أٌضا فً استخدامها

وتختلف عن الدراسات السابقة  من حٌث التنظٌمٌة المتعلقة بالسلوك االنسانً األنسب لدراسة الظواهر 

استفادت من  نتائج الدراسات السابقة  فً قد الرغم من ذلك فؤن هذه الدراسة  التطبٌق وعلىبٌئة وزمن 

 . لها النظريو المفاهٌمً صٌاغة الجانب

  لنظري للدراسةاإلطار ا

 المحور االول :التمكٌن

لقد ظهر مفهوم التمكٌن فً االدب االداري فً العقدٌن االخٌرٌن من االلفٌة الثانٌة وذلك على اثر تزاٌد 

تمام باإلصالح االداري عبر تنمٌة العنصر البشري وبؤولوٌة جودة االداء الوظٌفً فضال عن هاال

( وٌإكد البرٌدي والرشٌد 9102ارة واالدارة الذاتٌة )النعٌمً ،التوجه نحو مفهوم الالمركزٌة فً االد

( على ان التمكٌن كمفهوم اداري جدٌد نسبٌا  ٌسعى الن ٌسهم فً تطوٌر جزء من المركزٌة 9109)

االدارٌة للموارد البشرٌة فً المنظمات المعاصرة حٌث ٌقوم على بناء وتنمٌة اتجاهات اٌجابٌة تدفع 

االنسان وتعزٌز الثقة بقدراته وتمٌزه ، واٌضا ٌإكدان على انه ٌجب ان ٌنظر الى المنظمات الى تنمٌة 

التمكٌن على انه  عملٌه دٌنامٌكٌة ولٌست استاتٌكٌه  ذلك ألنه ٌتطلب قدرا كبٌرا من التفاعل  والتؤثٌر 

  .المتبادل بٌن أطراف هذه العملٌة

 مفهوم التمكٌن

مكٌن ذلك نظرا لتعدد ابعاده واختالف وجهات نظر الباحثٌن فٌه فً االدبٌات العلمٌة تعددت تعرٌفات الت

 وسنتناول فٌما ٌلً بعض التعرٌفات للتمكٌن :

( على انه" اطالق حرٌة الموظف وهذه حالة ذهنٌة وسٌاق ادراكً ال 9109عرفه )البرٌدي واخرون،

لة ذهنٌة داخلٌة ٌمكن تطوٌره بشكل ٌفرض على االنسان من الخارج بٌن عشٌة وضحاها ، بل هو حا

،تحتاج الى تبنً لهذه الحالة من قبل الفرد ،لكً تتوافر له الثقة فً النفس والقناعة بما ٌمتلك من قدرات 

 معرفٌة ،تساعده فً اتخاذ قراراته واختٌار النتائج التً ٌرٌد ان ٌصل إلٌها . 
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وٌتفق  الى العاملٌن "،( الى ان التمكٌن هو "تفوٌض السلطة من المدٌر Randolph,1995كما اشار )

(   مع راندولف على تعرٌف التمكٌن حٌث عرفوه بانه "منح Pradhan er al ,2014ان  )هبرد

ام الموكلة هالعاملٌن فً كل المستوٌات االدارٌة السلطة التً تمكنهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بالم

اكدوا على ان  التمكٌن ال ٌقتصر   ,Kumr  er al )9102إلٌهم "، وفً هذا السٌاق  كومار واخرون  )

فقط على  منح السلطة للعاملٌن ولكن ٌشمل ذلك تحمٌلهم المسإولٌة ، حٌث عرفوه على انه " منح 

السلطة للعاملٌن التخاذ القرارات مع تحمٌلهم مسإولٌة النتائج المترتبة علٌها ،و ذلك لتحفٌزهم ورفع 

 عد  ذلك المنظمة فً تحقٌق اهدافها المنشودة" . مستوى رضاهم و والتزامهم بوظائفهم حٌث ٌسا

( التمكٌن  على انه "وسٌلة تمكن العاملٌن من اتخاذ القرارات ومشاركة 9106وٌعرف الشبراوي )

العاملٌن االدارة العلٌا فً المعلومات، والمعرفة التً تساعد العاملٌن على فهم أدوارهم ،والمساهمة فً 

 تإثر على  اداء وانجاز المنظمة" .  التً افآتوالمكاالداء الكلً للمنظمة، 

( ٌجب عدم الخلط بٌن التمكٌن والتفوٌض وٌعلل ذلك بؤن  عملٌة التمكٌن االداري 9112وٌرى البلوي)

أكثر إثراء من التفوٌض ،حٌث ٌقول بان التفوٌض مرتبط بتفوٌض المستوى االعلى للمستوى االدنى 

بقدرا ٌسٌرا من المعلومات بالكاد تساعده على انجاز مهامه   االللموظف فً جزئٌة محددة ،وال ٌسمح 

وهنا ٌكون المفوض هو المسإول عن النتائج ، بٌنما التمكٌن ٌضمن للمستوى االدنى صالحٌات اكبر 

 للمبادأة فً اطار متفق علٌه ،،وٌكون المفوض إلٌه هو المسإول عن النتائج.

ملٌة ادارٌة تختلف عن المشاركة حٌث تعنى المشاركة ( ٌرى بؤن التمكٌن كع9102كذلك العبدهللا ) 

السماح للموظف بؤن ٌعبر عن وجهات نظره للمدٌر فً بعض القرارات واالعمال وفً ذه الحالة المدٌر 

   ٌقدر ما إذا كان سٌؤخذ رأي الموظف بعٌن االعتبار  أم ال . 

 مراحل عملٌة التمكٌن :

 ل بالنجاح ٌجب ان تمر بعدة مراحل او خطوات كما ٌلً :ٌرى البعض بان عملٌة التمكٌن ولكً ُتكل

قٌاس قدرات الموظفٌن ومهاراتهم والوقوف على مدى مناسبتها ألدائهم للمهام الموكلة إلٌهم  -9

 وبفاعلٌة .

 كٌفٌة تؤدٌة مهامهم بكفاءة وسرعة  مما ٌساعد فً نجاح عملٌة التمكٌن . نتقدٌم النموذج العملً لٌبٌ -0

 الخرٌن وتوقع النجاح لهم سوف ٌزٌد من فعالٌة تمكٌن الموظفٌن .االٌمان بقدرات ا -4

تفوٌض السلطات مع المهام ،فمثال اذا استطاع احد المساعدٌن للقائد ان ٌقوم بمهامه فٌجب علٌة ان  -9

 ٌفوضه بالوظٌفة مع السلطات الالزمة وهو السبٌل إلعداد القادة الناجحٌن . 

مكٌن وتحدٌد جوانب القصور لدى العاملٌن لمعالجتها  ، والثناء التغذٌة العكسٌة :حٌث ٌتم تجربة الت -6

 علٌهم فً حالة نجاحهم .

االستقاللٌة :ان الهدف النهائً من عملٌة التمكٌن ٌجب ان ٌكون هو االستقاللٌة فً اتخاذ القرارات  -2

 (9100.)الطراونة واخرون،

 معوقات عملٌة التمكٌن :

 كٌن تتمثل فً االتً :( ان أهم معوقات التم9100ٌرى نٌادي )

حٌث ٌتم النظر للمنظمة على انها نظام مغلق معزوال عن البٌئة الخارجٌة ، : معوقات تنظٌمٌةأوال: 

 والمركزٌة فً اتخاذ القرارات ،وفرض السٌطرة على الموظفٌن والتقٌد المفرط  باألنظمة واللوائح .
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صاالت وعدم االهتمام بوظائف ادارة :معوقات ادارٌة: نتٌجة ضعف نظام المعلومات  واالت ثانٌا

 الموارد البشرٌة من تدرٌب وتقٌٌم لألداء وتحفٌز .

 .ة العتماد مفهوم التمكٌن وتطبٌقهمعوقات بشرٌة : وٌعزى ذلك الى نقص الموارد البشرٌة المإهلثالثا: 

 معوقات فنٌة :وتتعلق بضعف التكنولوجٌا المتاحة فً المنظمة .  رابعا:

اجتماعٌة :وهذه مرتبطة بالبٌئة الثقافٌة والحضارٌة لألفراد  والتً تإثر على المفاهٌم  :معوقات خامسا

 الوظٌفٌة .  

 المحور الثانً :االداء الوظٌفً 

 أوال: مفهوم  االداء  الوظٌفً:

تناولت مفهوم االداء وذلك تبعا الختالف وجهات نظر الباحثٌن  التًلقد تعددت واختلفت الدراسات 

( االداء الوظٌفً على انه " نتاج جهد معٌن قام 9114تلك الدراسات حٌث عرف الربٌق )القائمٌن ب

 ببذله فرد أو مجموعة ،إلنجاز عمل معٌن  ".

(بؤنه :محصلة النتائج والمخرجات التً حققها الفرد نتٌجة الجهد المبذول من 9112كما عرفته عكاشة )

 الموكلة إلٌه". خالل قٌام الفرد بالمهام والواجبات والمسإولٌات

(الى االداء على أنه" درجة  تحقٌق واتمام المهام المكونة لوظٌفة الفرد  9104كذلك اشارت خوٌلدات )

وهو ٌعكس الكٌفٌة التً ٌحقق أو ٌشبع بها الفرد متطلبات الوظٌفة وغالبا ما ٌحدث تداخل بٌن االداء 

ٌُق  اس على اساس النتائج التً ٌحققها الفرد  ". والجهد ،فالجهد ٌشٌر الى الطاقة المبذولة اما االداء 

(على ان االداء هو "السلوك الذي ٌقوم فٌه الفرد بالتعبٌر عن اسهاماته فً 9119اٌضا أكدت الخناق )

ٌُعزز من قبل ادارة المنظمة وبما ٌضمن النوعٌة  ٌُدعم هذا السلوك  و تحقٌق اهداف المنظمة على ان 

 والجودة من خال ل التدرٌب ".

( على انه " كل جهد فكري وعضلً ٌبذله العامل فً موقع عمله مقابل عائد 9102رفته فرحً)وع

 محدد ".

 ثانٌا: عناصر االداء  الوظٌفً:

ٌمكننا القول بؤن هناك ثالث عناصر او مكونات رئٌسٌة  لألداء  الوظٌفً وهً :  )االمٌن واخرون 

،9106) 

 وقٌم واتجاهات ودوافع . الموظف وما ٌمتلكه من معرفة وقدرات ومهارات -0

الوظٌفٌة وما تتصف به من متطلبات ،تحدٌات ،واجبات ومسإولٌات وما تقدمه من فرص للتطوٌر  -9

 .والترقٌات والحوافز

الموقف وهو ما تتصف به البٌئة التنظٌمٌة والتً تتضمن مناخ العمل واالشراف واالنظمة االدارٌة  -0

 والهٌكل التنظٌمً.

 لوظٌفً:ثالثا: محددات االداء ا

( على ان مإثرات االداء الفردي ُتقسم  الى عوامل معٌنة ٌتمٌز بها الفرد نتٌجة 9101تإكد ابو شرخ )

دورات شخصٌة داخلٌة مثل كفاٌات او جدارات تدرٌبٌة سابقة ،أو التدرٌب الداخلً فً المنظمة 

 هً ثالث انواع :والدراسة الشخصٌة من خالل المطالعة وقراءة كل ماهو جدٌد ٌتعلق بالوظٌفة و
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معرفة تقرٌرٌة : وتشمل المعرفة بالحقائق واالساسٌات واالهداف والمعرفة الذاتٌة بمتطلبات وظٌفة  -0

 ما وٌتقاس بشكل تقرٌري .

معرفة إجرائٌة ومهارٌة :وهً تتعلق بما ٌجب اداإه فعال وهً خلٌط بٌن معرفة وكٌفٌة االداء  -9

أي معرفٌة او المهارات العملٌة التً تتطلب استخدام والقدرة على ذلك ، وتشكل  مهارات ادراكٌة 

 عضالت الجسم فً العمل .

الدافعٌة والتحفٌز: هً تؤثٌر مشترك من احدى ثالث سلوكٌات هً االختٌار لألداء ،مستوى الجهد  -0

 المبذول ،واستمرار الجهد المبذول أو االصرار .

 عالقة تمكٌن العاملٌن بأدائهم الوظٌفً 

االداء االجتماعً للمنظمة  ما ٌجعلم لتجنٌد قدرات االفراد وكسب ثقتهم ووالئهم هو سعً الدائلان ا

مبدا تفوٌض  وتطبٌقاالبداعً للعاملٌن  بالجانبتمام المتزاٌد هٌتحسن  وٌتحقق ذلك من خالل اال

ملٌن السلطة والمشاركة فً المعلومات المتعلقة بالجانب المالً او التشغٌلً او االداء مما ٌساعد العا

) الوظٌفٌة داخل المنظمةوقدراتهم على اداء مهامهم  بكفاءتهمم معنى عملهم وقٌمة احساسهم هعلى ف

 .(9106دراعو 

 الطرق واالجراءات

  منهجٌة البحث

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفً لتحلٌل ووصف الظاهرة وتحلٌل العالقة بٌن المتغٌرات المستقلة 

 االداء والمتغٌر التابع ) (التحفٌز ،تفوٌض السلطة ،االتصال الفعال)التمكٌن االداريوهً أبعاد 

الوظٌفً( وذلك من خالل استبٌان تمت صٌاغته  من جانب الباحثة بعد االطالع على العدٌد من 

وتم استخدام برنامج   االداء الوظٌفًو التمكٌن الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعً 

(90SPSS.Vلتطبٌق البرامج ا  )إلحصائٌة وإجراء االختبارات الالزمة  إلتمام هذه الدراسة. 

 مجتمع وعٌنة الدراسة:

تمثل مجتمع الدراسة فً الموظفٌن العاملٌن فً الشركة العامة للكهرباء المنطقة الوسطى فرع سرت 

دد والذي ٌبلغ  عددهم ، وتم استخدام أسلوب العٌنة  لغرض جمع البٌانات الالزمة للدراسة  حٌث كان ع

( 21(موظف من مختلف الدرجات والمإهالت العلمٌة ، وتكونت العٌنة من)011العاملٌن بالشركة )

( استبٌان وكان 91موظف حٌث تم توزٌع االستبٌان بطرٌقة الٌد على جمٌع العاملٌن ،أُُسترجع منها )

تكون نسبة (استبٌان للتحلٌل اإلحصائً ل42( استبٌان غٌر صالحة للتحلٌل وبذلك خضع عدد)9عدد )

 %( وهذه النسبة  تُعتبر مقبولة إحصائٌا لغرض الدراسة.60االستجابة قد بلغت )

 مصادر وأداة جمع البٌانات 

تم استخدام  استمارة استبٌان كؤداة أولٌة لجمع البٌانات لهذه الدراسة  فقد ُصممت مصادر أولٌة: 

سة وأهدافها وفرضٌاتها وتم استخدام استمارة استبٌان  خاصة بالدراسة وذلك على ضوء مشكلة  الدرا

 :مقٌاس لٌكرت الخماسً إلعطاء أوزان إلجابات األفراد كالتالً

 موافق بشدة موافق محاٌد غٌر موافق غٌر موافق بشدة االجابة

 9 4 0 9 0 الوزن

 حٌث قسمت االستمارة إلى قسمٌن  أقسام :

 –الخبرة -العمر -ستجٌبٌن ) الجنس :ٌحتوي على معلومات شخصٌة عن األفراد الم القسم األول

 .المإهل العلمً(
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عبر عن مستوى إدراك األفراد لتواجد التمكٌن االداري بؤبعاده : ٌحتوى على معلومات تُ  القسم الثانً

( ، وُعبر عن ُبعد تفوٌض 0-9-0حٌث عبر عن ُبعد التحفٌز  بثالثة أسئلة  فً استمارة االستبٌان )

( ،أما الُبعد الثالث وهو االتصال الفعال فقد 2-6-9-4استمارة االستبٌان ) السلطة بؤربعة  أسئلة  فً

 ( فً استمارة االستبٌان .00-01-2-2ُعبر عنه بؤربعة اسئلة وهً)

:تضمن مجموعة من االسئلة التً ُتعبر عن مستوى ادراك االفراد لألداء الوظٌفً وهً  القسم الثالث

(09-00-04-09-06-02-02-02-91-90-99.) 

تم جمع البٌانات  الثانوٌة الالزمة إلجراء  هذه الدراسة باالعتماد على األدبٌات ذات مصادر ثانوٌة: 

بقة التً تطرقت العالقة بموضوع الدراسة والتً تمثلت فً الكتب واألبحاث والدورٌات والدراسات السا

 لموضوع  الدراسة.

 صدق اداة القٌاس

أداة القٌاس) االستبٌان ( على عدد من المحكمٌن المختصٌن  قامت الباحثة بعرضالصدق الظاهري: -5

فً  مجال العلوم اإلدارٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة وبناء على مالحظات السادة المحكمٌن تم 

 تعدٌل االستبٌان وتصمٌمه بشكله النهائً مما ٌحقق الصدق الظاهري له.

كل فقرة مع المتغٌر الذي تنتمً الٌه هذه الفقرة وبقصد به مدى اتساق صدق  االتساق الداخلً: -0

ولهذا  الغرض استخدمت الباحثة معامالت االرتباط  للتؤكد من مدى ارتباط الفقرات مع بعضها ومع 

 : ( ادناه9الدرجة الكلٌة للمتغٌر الذي  صممت لقٌاسه كما هو موضح فً الجدول)

 هل ( االرتباط بٌن كل فقرة والدرجة الكلٌة0جدول رقم )

 االداء الوظٌفً االتصال الفعال السلطة تفوٌض التحفٌز
رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

Sig.  رقم

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

Sig.  رقم

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

Sig.  رقم

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

Sig. 

0 .546 111. 4 .454 111. 2 .607 111. 09 .600 111. 

9 .570 111. 9 .379 112. 2 .549 111. 00 .532 111. 

0 .464 110. 6 .548 111. 01 .716 111. 04 .430 111. 

   2 .619 111. 00 .532 111. 09 .582 111. 

         06 .631 111. 

         02 .610 111. 

         02 .467 111. 

         02 .563 111. 

         91 .430 111. 

         90 .383 112. 

         99 .510 111. 

والدرجة الكلٌة له ،حٌث ٌبن  التحفٌز( معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات 2ٌوضح الجدول رقم )

ان معامل االرتباط لكل الفقرات ذا داللة إحصائٌة وبذلك ٌعتبر المتغٌر صادق لما وضع لقٌاسه. كما 

ٌبٌن الجدول اعاله معامالت االرتباط لفقرات تفوٌض السلطة والدرجة الكلٌة له، وٌبٌن اٌضا ان  

وبذلك ٌعتبر المتغٌر صادق لما وضع لقٌاسه، كما معامالت االرتباط لكل الفقرات ذات داللة إحصائٌة 

( اعاله معامالت االرتباط لفقرات االتصال الفعال والدرجة الكلٌة 9ٌمكن مالحظة من  الجدول رقم )

له، حٌث ٌبٌن اٌضا ان  معامالت االرتباط لكل الفقرات  ذات داللة إحصائٌة وبذلك ٌعتبر المتغٌر 
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ن خالل الجدول اعاله  ٌتضح ان  معامالت االرتباط لفقرات االداء صادق لما وضع لقٌاسه، واخٌرا وم

 .الوظٌفً والدرجة الكلٌة له ذات داللة إحصائٌة وبذلك ٌعتبر المتغٌر صادق لما وضع لقٌاسه

 القٌاس أداةثبات  

اكثر  وٌقصد بثبات اداة القٌاس مدى استقرار نتائج االستبٌان وعدم تغٌرها بشكل كبٌر فٌما لو تم توزٌعه

من مرة تحت نفس الظروف والشروط  وقد استخدمت الباحثة اختبار) الفا كرونباخ( للتحقق من ثبات 

 ( أدناه :0االداة وجاءت   النتائج بنسب عالٌة  ومقبولة ألغراض الدراسة كما هو مبٌن فً الجدول )

 بات االستبٌان( ٌبٌن نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقٌاس ث3الجدول  رقم )                

 الثبات عدد الفقرات المتغٌر

 .765 3 التحفٌز

 .826 4 تفوٌض السلطة

 .814 4 االتصال الفعال

 916. 55 االداء الوظٌفً

 أسالٌب التحلٌل اإلحصائً 

اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب اإلحصاء الوصفً لتحلٌل الظاهرة وقد استخدمت برنامج 

(SPSS.V23) اإلحصائٌة الالزمة واستخراج النتائج المتعلقة بالدراسة وهً الوسط  لتطبٌق األسالٌب

الحسابً والتكرارات والنسب المئوٌة واالنحراف المعٌاري ومعامل االرتباط و تحلٌل االنحدار المتعدد 

 تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط .وو 
 وصف البٌانات:

 اوال :خصائص مفردات الدراسة

 ت والنسب المئوٌة للمفردات من حٌث: ( ٌبٌن التكرارا4الجدول )

%( فً 83.3أدناه أن النسبة األعلى من المفردات كانوا ذكورا حٌث بلغت ) ٌظهر الجدول الجنس: -5

 .من المستجٌبٌن %(16.7حٌن كانت نسبة اإلناث )

 ( وصف لمفردات الدراسة  4الجدول )                                 

 بة المئوٌةالنس العدد الفئات المتغٌر

 20.0 41 ذكر الجنس

 06.2 8 أنثى 

 4.9 9 سنة فؤقل 30 العمر

 56.0 92 41 – 00من  

 02.6 02 فؤكثر 40من  

 2.0 0 5سنوات فؤقل الخبرة

 19.9 6 سنوات 01 - 6من  

 29.4 40 11فؤكثر سنة 

 40.2 20 دبلوم متوسط المؤهل العلمً

 99.0 99 بكالورٌوس 

 1 1 ماجستٌر 

 1 1 دكتوراه 

 4.9 9 اخرى 
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: ٌالحظ من الجدول أعاله أن النسبة الكبرى من المفردات كانوا شباب التً تتراوح أعمارهم العمر -5

اللذٌن تتراوح المستجٌبٌن %(،تؤتً فً المرتبة الثانٌة  56.3سنة ( حٌث بلغت ) 41 - 00)من 

%(  من المفردات 499نسبة ) %( بٌنما0296) نسبتهم  ( حٌث بلغتفاكثر 40من أعمارهم من )

( ،ٌتضح مما سبق أن اغلب المفردات هم من فئة الشباب  سنة فؤقل 01تراوحت أعمارهم    )

ٌكون من السهل تحسٌن وتطوٌر ادائهم الوظٌفً اذا ما اتبعت الشركة محل الدراسة   اللذٌن قد

ت وضمان تدفق سٌاسة التمكٌن االداري  من تحفٌز وتشجٌع و تفوٌض للسلطات والصالحٌا

المعلومات بٌن المستوٌات االدارٌة  حٌث ٌكون لدي هذه الفئة من العاملٌن  الرغبة والقدرة على 

العمل والعطاء وتحمل اعباء ومسإولٌات مهام و وظائفهم اكثر من غٌرهم من الفئات العمرٌة 

 فاعلٌة اكثر . االخرى وبذلك ٌكون من الممكن للشركة محل الدراسة ان تحقق اهدافها بكفاءة و

، فؤكثر  ةسن 11( من األفراد خبرتهم العملٌة 85.4% :: ٌالحظ من الجدول أعاله إن نسبة )الخبرة -0

وبذلك ٌكون من السهل على ادارة الشركة  ضمان نجاحها فٌما اذا تم تبنً سٌاسة التمكٌن االداري 

لدٌهم الخبرات الكافٌة التً  لتحسٌن اداء الموظفٌن العاملٌن بها حٌث ان اغلب العاملٌن بالشركة 

تإهلهم التخاذ القرارات وتحمل المسإولٌات والتعامل مع مهام وظائفهم بشكل اكثر كفاءة وفاعلٌة  

مهما بلغت صعوبتها أي ان منح مزٌد من السلطات والصالحٌات من المستوٌات العلٌا الى الدنٌا 

 - 6لذٌن لدٌهم خبرة عملٌة من )من كما أن نسبة الٌضمن تحقٌق اهداف الشركة محل الدراسة  ،

 . سنوات فؤقل( (5لدٌهم خبرة  فقط  ( 2.1%(،وان مانسبته )12.5%سنوات( تقدر بنسبة ) 01

بالشركة العامة ( أعاله إن  النسبة األعلى من العاملٌن 4: ٌتبٌن من الجدول )المؤهل العلمً -3

%( ، 52.1حٌث بلغت النسبة )البكالورٌوس هم من حملة  للكهرباء المنطقة الوسطى فرع سرت

%(  من األفراد ٌحملون 499من حملة الدبلوم المتوسط، ، وان )هم  %( 4092وان ما نسبته)

كما نالحظ انه ال ٌوجد أي موظف ٌحمل ماجستٌر او دكتوراه  أخرى علمٌة اخرى مإهالت 

  ٌعملون بالشركة محل الدراسة  .

 ثانٌا :نتائج التحلٌل للبٌانات 

 لباحثة  على المتوسطات الحسابٌة إلجابات المبحوثٌن  كمإشر  للتعرف على  درجة االدراكاعتمدت ا

وتم تحدٌد خمس مستوٌات  الإلدراك والممارسة  التمكٌن االداري واالداء الوظٌفً ألبعاد  والممارسة

 ( وتم تحدٌد طول الفئة  بناء على المعادلة التالٌة :9كما هو مبٌن فً الجدول )

 الدرجة األدنى فً المقٌاس-الدرجة األعلى فً المقٌاسئة = طول الف

 عدد المستوٌات                                 

 

      
   

 
 

 ( ٌبٌن مستوٌات درجة الممارسة ألبعاد التمكٌن واالداء الوظٌف5ًالجدول رقم )

 درجة الممارسة المستوٌات

 منخفضة جدا 0921اقل من  -0

 منخفضة 9961ل من اق-0921

 متوسطة 0941أقل من -9961

 مرتفعة 4991أفل من -0941

 مرتفعة 9أقل من -4991
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 البٌانات  تحلٌل

تفوٌض  مستوى ممارسة التمكٌن االداري )التحفٌز , ماهوتحلٌل ومناقشة التساؤل االول :اوال: 

  ؟فرع سرت ىالمنطقة الوسطلدى العاملٌن بالشركة العامة للكهرباء  االتصال الفعال(  السلطة ,

 البعد االول التحفٌز :

جاء بدرجة العام للتحفٌز  ( نالحظ أن المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري6من خالل الجدول رقم )

(،كما ٌبٌن الجدول 98.( فً حٌن أن االنحراف المعٌاري له كان)9921متوسطة وكان مقداره) 

نص ت تً(  فً المرتبة األولى  وال0ث  جاءت الفقرة رقم )المتوسطات الحسابٌة لفقرات التحفٌز حٌ

على انه " ٌشجع المدٌر العاملٌن على تحمل مسإولٌة نتائج االعمال التً ٌإدونها " بمتوسط حسابً 

نص على وت( على المرتبة الثانٌة 0رقم )  ت الفقرة(،فً حٌن تحصل0991( وانحراف معٌاري )0900)

( وبانحراف معٌاري 0المهام المفوض بها بنجاح( بمتوسط حسابً) " أحصل على حوافز عند اداء 

كانت درجة الممارسة لها و(  اما الفقرة الثالثة فقد احتلت المرتبة االخٌرة من حٌث االهمٌة 0999قٌمته) 

 منخفضة  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة واالنحراف المعٌاري لبعد التحفٌز ودرجة الممارسة 6جدول رقم )  

 همٌةواأل

درجة  ترتٌب االهمٌة

 الممارسة 

االنحراف 

 المعٌاري
 العبــــــــــــــــارات  المتوسط

 3 1.25 متوسطة 0
أحصل على حوافز عند اداء المهام المفوض بها  -0

 بنجاح

 ٌوجد نظام حوافز عادل للجمٌع. -9 9941 1.08 منخفضة 3

 3.31 1.20 متوسطة 1
تحمل مسإولٌة ٌشجع المدٌر العاملٌن على   -0

 نتائج االعمال التً ٌإدونها.

 المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري العام  2.90 98. متوسطة 
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 : تفوٌض السلطة الثانً البعد

لبعد تفوٌض السلطة العام  ( نالحظ أن المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري2من خالل الجدول رقم )

(،كما ٌبٌن 87.( فً حٌن أن االنحراف المعٌاري له كان)9926ان مقداره) جاء بدرجة متوسطة وك

جمٌعها  بدرجة ممارسة متوسطة   حٌث  جاءت تفوٌض السلطة الجدول المتوسطات الحسابٌة لفقرات 

تفوض االدارة سلطة كافٌة نص على انه " ت تً(  فً المرتبة األولى  وال0الفقرة رقم )كما جاءت 

ت (،فً حٌن تحصل0.19( وانحراف معٌاري )0900" بمتوسط حسابً ) ام وظٌفتهللموظف إلنجاز مه

 متوسطةكانت درجة الممارسة لها ومن حٌث االهمٌة  االخٌرة ( على المرتبة الثانٌة9رقم )  الفقرة

( ال ٌقوم المدٌر بممارسة الصالحٌات المفوضة للموظف خالل فترة التفوٌضنص على " وهً ت

 (. 0.12وبانحراف معٌاري قٌمته)  (2.66بمتوسط حسابً)

 

 : الثالث االتصال الفعال البعد

لبعد االتصال الفعال العام  ( نالحظ أن المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري2من خالل الجدول رقم )

(،كما ٌبٌن 97.( فً حٌن أن االنحراف المعٌاري له كان)0.09قداره) جاء بدرجة متوسطة وكان م

 (  فً المرتبة األولى 9حٌث  جاءت الفقرة رقم )االتصال الفعال الجدول المتوسطات الحسابٌة لفقرات 

سهولة التواصل بٌن المدٌر والعاملٌن لشرح وجهات على "  الفقرة نصوت وبدرجة ممارسة مرتفعة

(،فً حٌن 0.04( وانحراف معٌاري )0.92بمتوسط حسابً )وذلك  "  ق بالعملنظر هم فٌما ٌتعل

 .ت  باقً الفقرات على درجات ممارسة متوسطة تحصل

 

 

 

 

( ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة واالنحراف المعٌاري لبعد تفوٌض السلطة ودرجة 7جدول رقم )  

 الممارسة واألهمٌة

ترتٌب 

 االهمٌة

درجة 

 الممارسة 

االنحراف 

 المعٌاري
 العبــــــــــــــــارات  المتوسط

 كافٌة للموظف إلنجاز مهام وظٌفتهتفوض االدارة سلطة  -0 3.33 1.05 متوسطة 1

 2.66 1.07 متوسطة 4
ال ٌقوم المدٌر بممارسة الصالحٌات المفوضة للموظف  -9

 خالل فترة التفوٌض.

 2.70 05 .1 متوسطة 3
تمنح االدارة العاملٌن الفرصة التخاذ القرارات المتعلقة   -0

 بالوظٌفة باستقاللٌة.

 3.22 1.11 متوسطة 2
للموظف فً استخدام االسلوب المناسب إلنجاز تتاح الحرٌة -4

 العمل.

 المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري العام  2.96 87. متوسطة 
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لدى العاملٌن بالشركة فً االداء الوظٌمستوى ممارسة  ماهو: الثانًتحلٌل ومناقشة التساؤل ثانٌا: 

  ؟فرع سرت ىالعامة للكهرباء المنطقة الوسط

لبعد تفوٌض السلطة العام  ( نالحظ أن المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري2من خالل الجدول رقم )

(،كما 76.( فً حٌن أن االنحراف المعٌاري له كان)3.66وكان مقداره)ممارسة مرتفعة جاء بدرجة 

جمٌعا مرتفعة و تراوحت بٌن  حٌث  جاءت االداء الوظٌفًمتوسطات الحسابٌة لفقرات ٌبٌن الجدول ال

نص على انه " ٌحرص العاملٌن ت تً(  المرتبة األولى  وال00الفقرة رقم )( حٌث احتلت  0.40-0.20)

(،فً حٌن 93.( وانحراف معٌاري )0.20بالمإسسة على تحقٌق اهداف العمل " بمتوسط حسابً )

ٌتم انجاز مهام الوظٌفة فً الوقت نص على " وت االخٌرة ( على المرتبة 0رقم )  رةت الفقتحصل

 .(  0.04( وبانحراف معٌاري قٌمته) .0.4بمتوسط حسابً) وذلك  ( المحدد

( ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة واالنحراف المعٌاري لبعد االتصال الفعال ودرجة 8جدول رقم )  

 الممارسة واألهمٌة

ترتٌب 

 االهمٌة

درجة 

 الممارسة 

االنحراف 

 عٌاريالم
 العبــــــــــــــــارات  المتوسط

 3.32 1.23 متوسطة 0
مهارات االتصال لدى الموظفٌن عالٌة وتسهم فً انجاز  -0

 العمل.

 0.92 1.14 مرتفعة 1
سهولة التواصل بٌن المدٌر والعاملٌن لشرح وجهات نظر  -9

 هم فٌما ٌتعلق بالعمل.

 3.06 1.17 متوسطة 4
ٌوفر المعلومة على نحو سرٌع لمتخذ ٌوجد نظام معلومات   -0

 القرار.

 3.27 1.30 متوسطة 3
التصاالت بٌن المستوٌات االدارٌة تتسم بالسرعة فً نقل -4

 المعلومات .

 المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري العام  3.35 97. متوسطة 

( ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة واالنحراف المعٌاري لألداء الوظٌفً ودرجة الممارسة 9جدول رقم )

 واألهمٌة

ترتٌب 

 االهمٌة

 درجة

 الممارسة

االنحراف 

 المعٌاري
 العبــــــــــــــــارات المتوسط

 ٌتم انجاز مهام الوظٌفة فً الوقت المحدد . -0 3.41 1.14 مرتفعة 9

 3.58 1.16 مرتفعة 6
ٌتقٌد العاملٌن بالمإسسة التً امل بها بؤنظمة وقوانٌن  -9

 العمل

 ٌن بالمإسسة الداء العمل .ٌوجد تنسٌق وتعاون بٌن العامل -0 3.75 93. مرتفعة 3

 3.72 96. مرتفعة 4
لدى العالٌن بالمإسسة القدرة على تصحٌح االخطاء فً -4

 حالة وقوعها .

 3.75 1.02 مرتفعة 3
لدى العاملٌن بالمإسسة الرغبة والحماس إلنجاز مهام العمل -9

. 
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من خالل النتائج السابقة لجداول المتوسطات ٌتضح ان المتغٌرات المستقلة والمتمثلة فً ابعاد التمكٌن 

بدرجة  ممارسة متوسطة ، فقد  جمٌعها االداري )التحفٌز ،تفوٌض السلطة ، االتصال الفعال  (جاءت

ان العاملٌن بالشركة ( على التوالً وهذا ٌدل على 3.35 -2.96-9921بلغت المتوسطات الحسابٌة لها )

لمفهوم التمكٌن االداري ومجاالته لدٌهم المعرفة واالدراك العامة الكهرباء المنطقة الوسطى فرع سرت 

وكذلك ٌعتبر هذا مإشر على ان ادارة الشركة تهتم  بشكل كبٌر ،   وان كان ذلك بقدر محدود او ابعاده

 السلطات والصالحٌات لألفراد فً نطاق بعض منحت االدارة  لعاملٌن بها  ادارٌا حٌث انابتمكٌن 

وكذلك فان االفراد  ٌتمتعون بقدر كاف من االستقاللٌة وحرٌة التصرف التخاذ الطرق  ، وظائفهم 

( والذي ٌبٌن المتوسطات 2كما نالحظ من الجدول رقم )،المناسبة التً تساعدهم على اداء وظائفهم 

ث تعتبر اكثر ممارسة من متغٌرات  التحفٌز وتفوٌض حٌ االتصال الفعال ُبعد الحسابٌة لمتغٌرات

بتسهٌل  بالشركة محل الدراسة تهتم  ان  االدارة( وٌدل ذلك على  3.35السلطة وبمتوسط حسابً )

ٌُمكن االفراد من اتخاذ   عملٌة تدفق المعلومات بٌن المستوٌات االدارٌة وتوفٌر نظام للمعلومات 

وكذلك ٌدل على ان هناك تواصل  ،ائفهم  وهم على ثقة من نتائجهاالقرارات المتعلقة بؤداء  مهام وظ

   بٌن االدارة  والعاملٌن لشرح وتوضٌح وجهات النظر فٌما ٌخص اداء مهام العمل. 

امافٌما ٌخص المتغٌر التابع لهذه الدراسة والمتمثل فً االداء الوظٌفً فؤن المتوسط الحسابً له ٌدل  

اك العاملٌن له داخل الشركة مرتفعة حٌث ٌإكد ذلك على ان االفراد على ان  درجة ممارسته  وادر

م الرغبة هٌبذلون مابوسعهم ألداء مهام وظائفهم بطرٌقة صحٌحة وفً الوقت المحدد كما انه لدٌ

التً  م وٌحرصون على تحقٌق اهداف الشركةهوهم على االغلب ٌتعاونون فٌما بٌن لإلنجازوالحماس 

( حٌث ان درجات الممارسة لمتغٌرات 2حظة ذلك بالنظر الى الجدول رقم )ٌعملون بها ،وٌمكن مال

  االداء الوظٌفً جمٌعها جاءت بدرجة مرتفعة . 

وٌمكن اٌضا ان  نالحظ من خالل  الجداول  اعاله هناك تجانس فً االجابات للمبحوثٌن حٌث ان 

مما ٌدل على تجانس إجابات  جاءت قرٌبة من الواحد الصحٌح المتغٌراتاالنحرافات المعٌارٌة لكل 

االداء المبحوثٌن بالنسبة لمتوسطات المتغٌرات  ، كما ٌالحظ أن اإلجابات كانت أكثر تجانسا فً حالة 

 الوظٌفً .

 

 

 3.60 1.08 مرتفعة 5
متطلبات تتوفر لدى العاملٌن بالمإسسة المعرفة الكاملة ب-6

 وظائفهم .

 3.79 1.07 مرتفعة 0
ٌبذل العاملٌن بالمإسسة كل ما بوسعهم إلنجاز المهام -2

 الموكلة الٌهم بطرٌقة صحٌحة.

 3.79 92. مرتفعة 0
ٌلتزم العاملٌن بالمإسسة بتنفٌذ االوامر الصادرة من المدٌر -2

 فٌما ٌخص وظائفهم

 3.43 96. مرتفعة 8
على التقٌد بؤوقات العمل  ٌحرص العاملٌن بالمإسسة-2

 الرسمٌة .

 3.52 1.11 مرتفعة 7
ٌوجد لدى العاملٌن بالمإسسة القدرة على االبداع والتجدٌد -01

 وتطوٌر العمل.

 ٌحرص العاملٌن بالمإسسة على تحقٌق اهداف العمل .-00 3.93 93. مرتفعة 5

 المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري العام 3.66 76. مرتفعة 
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 ثالثا: تحلٌل ومناقشة التساؤل الثالث ومناقشة فرضٌة الدراسة

داري) التحفٌز ،تفوٌض السلطة التمكٌن االألبعاد داللة احصائٌة  تؤثٌر ذوهل هناك  هو : الساؤل الثالث

االداء الوظٌفً لدى العاملٌن بالشركة العامة للكهرباء المنطقة الوسطً فرع  على ،االتصال الفعال( 

 سرت ؟ 

االداء  علىالتمكٌن االداري  ألبعادداللة إحصائٌة   تؤثٌر ذووجد تنص على انه "ٌ فرضٌة الدراسة

 . "اء المنطقة الوسطً فرع سرتبالشركة العامة للكهرب الوظٌفً للعاملٌن

الثالث  التساإلعلى  لإلجابةاستخدمت الباحثة االنحدار المتعدد  واالنحدار البسٌط الختبار صحة لقد 

 واختبار فرضٌة الدراسة  كما ٌلً:

( ٌبٌن االنحدار الخطً المتعدد الختبار تأثٌر أبعاد التمكٌن االداري مجتمعة 52جدول رقم ) 

 ظٌفًعلى االداء  الو

معامل  المتغٌر المستقل

 االرتباط

معامل 

 التحدٌد

 مستوى الداللة Fقٌمة  بٌتا

 000. 92.602 21. .02 21. التمكٌن االداري 

 

( ٌتضح أن هناك عالقة  طردٌة موجبة  تربط  بٌن أبعاد التمكٌن مجتمعة 01بالنظر للجدول رقم )

وان معامل  (%21)العالقة االرتباطٌة بٌنهما واالداء الوظٌفً للعاملٌن بالشركة  ،حٌث بلغت قوة 

% ( 02ٌفسر ما نسبته ) التمكٌن االداري  أبعادالمتمثل فً أي أن المتغٌر المستقل %(02التحدٌد بلغ )

وهذا ٌعنً أن .(21الوظٌفً. وقد بلغت قٌمة درجة التؤثٌر بٌتا ) االداء التابع  من التباٌن  فً المتغٌر

الوظٌفً   االداء ٌإدي إلى الزٌادة فً التمكٌن االداري مستوى ممارسة أبعاد الزٌادة بدرجة واحدة فً 

( عند مستوى معنوٌة 929602 (الجدولٌة  البالغة F .( وٌإكد معنوٌة  ذلك التؤثٌر قٌمة 21بقٌمة )

ٌن الوظٌفً للعامل االداءدور مهم فً  التؤثٌر على التمكٌن االداري ( .ونستنتج من ذلك أن ألبعاد (000.

مما ٌثبت صحة فرضٌة البحث الرئٌسٌة والتً الشركة العامة للكهرباء المنطقة الوسطى فرع سرت ،

بالشركة للعاملٌن   االداء الوظٌفًعلى  التمكٌن تنص على انه" ٌوجد تؤثٌر ذو داللة إحصائٌة  ألبعاد 

 ."محل الدراسة 

لتحدٌد المتغٌر األكثر تؤثٌرا من المتغٌرات  أٌضا قامت الباحثة بإجراء اختبار االنحدار الخطً المتعدد  

الوظٌفً االداء على المتغٌر التابع ابعاد التمكٌن )التحفٌز ،تفوٌض السلطة ،االتصال الفعال (المستقلة 

 (:00وجاءت  النتائج كما هو مبٌن بالجدول )

ٌن المتغٌرات ( ٌبٌن االنحدار الخطً المتعدد  لتحدٌد المتغٌر األكثر تأثٌر من ب55جدول رقم )

 المستقلة على االداء  الوظٌفً

 مستوى الداللة Tقٌمة  B بٌتا المتغٌر المستقل

 011. 4.21 51. 62. االتصال الفعال 

 

(  مجتمعة للتحلٌل  التحفٌز ،تفوٌض السلطة ،االتصال الفعاللقد تم إدخال المتغٌرات  المستقلة )

وهً  (00ار جاءت  النتٌجة كما هو مبٌن فً الجدول )( ، وعند إجراء االختبEnterباستخدام طرٌقة )

لعدم باقً المتغٌرات الوظٌفً واستبعد التحلٌل  االداءٌعد الوحٌد الذي له تؤثٌر على ان االتصال الفعال 

 االداءعلى لالتصال الفعال ( 69.وجود األثر عند إدخالها مجتمعة ، فقد بلغت قٌمة درجة التؤثٌر) بٌتا 

ٌإدي إلى زٌادة فً  االتصال الفعال ٌعنً بان الزٌادة بدرجة واحدة فً مستوى ممارسة ،وهذا  الوظٌفً
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( عند مستوى 4.70الجدولٌة البالغة ) T( وٌإكد معنوٌة هذا التؤثٌر قٌمة ( 69.الوظٌفً بقٌمة  االداء

 (.000.معنوٌة )

لخطً البسٌط الختبار صحة تم االعتماد  فً هذه الدراسة على االنحدار ا اختبار الفرضٌات الفرعٌة :

 الفرضٌات الفرعٌة  وجاءت النتائج كما ٌلً:

بالشركة  داللة إحصائٌة  لبعد التحفٌز على االداء الوظٌفً للعاملٌن تؤثٌر ذاوجد ٌ الفرضٌة األولى  :

 العامة للكهرباء للمنطقة الوسطً فرع سرت.

بعد التحفٌز على االداء  ( ٌبٌن االنحدار الخطً البسٌط الختبار تأثٌر50جدول رقم ) 

 الوظٌفً

معامل  المتغٌر المستقل

 االرتباط

معامل 

 التحدٌد

 مستوى الداللة Tقٌمة  بٌتا

 009. 0.392 44. 022. .44 التحفٌز

 الوظٌفً وان هناك عالقة طردٌةاالداء على   التحفٌز( وجود تؤثٌر لبعد 09ٌالحظ من الجدول رقم )

( وان معامل .44كانت  متوسطة  فقد بلغت) بٌنهماة االرتباط بٌن ،وان قوبٌن المتغٌرٌن   موجبة

د ق.و االداء الوظٌفً% من التباٌن فً 02فسر ما نسبتهٌُ التحفٌز عد .( ، وهذا ٌعنً ان بُ 022(التحدٌد 

ٌإدي للتحفٌز وهذا ٌعنً ان الزٌادة بدرجة واحدة فً مستوى الممارسة ، ( 44.)بلغت قوة التؤثٌر بٌتا 

الجدولٌة  والبالغة  T(، وٌإكد معنوٌة هذا التؤثٌر قٌمة 44.الوظٌفً بقٌمة) االداءٌادة فً مستوى إلى الز

(، وباالعتماد على هذه النتائج ٌمكن قبول الفرضٌة الفرعٌة 19119( عند مستوى داللة )3.329) 

 األولى  للدراسة.

 لسلطة على االداء الوظٌفً للعاملٌنداللة إحصائٌة  لبعد تفوٌض ا تؤثٌر ذاٌوجد  الفرضٌة الثانٌة  :

 بالشركة العامة للكهرباء للمنطقة الوسطً فرع سرت.

( ٌبٌن االنحدار الخطً البسٌط الختبار تأثٌر بعد تفوٌض السلطة على 53جدول رقم ) 

 االداء الوظٌفً

معامل  المتغٌر المستقل

 االرتباط

معامل 

 التحدٌد

 مستوى الداللة Tقٌمة  بٌتا

 000. 0.090 .490 .06 .490 لطةتفوٌض الس

الوظٌفً وان هناك عالقة االداء على  تفوٌض السلطة( وجود تؤثٌر لبعد 00ٌالحظ من الجدول رقم )

( وان .49كانت  متوسطة  فقد بلغت) بٌنهما،وان قوة االرتباط بٌن بٌن المتغٌرٌن   موجبة طردٌة

االداء % من التباٌن فً 06فسر ما نسبتهٌُ طة تفوٌض السلعد .( ، وهذا ٌعنً ان بُ 06(معامل التحدٌد 

وهذا ٌعنً ان الزٌادة بدرجة واحدة فً مستوى الممارسة ، ( .490)د بلغت قوة التؤثٌر بٌتاق.و الوظٌفً

(، وٌإكد معنوٌة هذا التؤثٌر 42.الوظٌفً بقٌمة) االداءٌإدي إلى الزٌادة فً مستوى لتفوٌض السلطة 

(، وباالعتماد على هذه النتائج ٌمكن 19110( عند مستوى داللة )3.151الجدولٌة  والبالغة )  Tقٌمة 

 للدراسة.  الثانٌةقبول الفرضٌة الفرعٌة 

 داللة إحصائٌة  لبعد االتصال الفعال على االداء الوظٌفً للعاملٌن تؤثٌر ذاٌوجد  الفرضٌة الثالثة  :

 بالشركة العامة للكهرباء للمنطقة الوسطً فرع سرت.
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( ٌبٌن االنحدار الخطً البسٌط الختبار تأثٌر بعد االتصال الفعال  على 54) جدول رقم 

 االداء الوظٌفً

معامل  المتغٌر المستقل

 االرتباط

معامل 

 التحدٌد

 مستوى الداللة Tقٌمة  بٌتا

 000. 6.440 .62 46. .62 االتصال الفعال

الوظٌفً وان هناك عالقة االداء لى عاالتصال الفعال بعد ( وجود تؤثٌر لُ 04ٌالحظ من الجدول رقم )

( وان .62فقد بلغت)  مرتفعة نسبٌاكانت   بٌنهما،وان قوة االرتباط بٌن بٌن المتغٌرٌن   موجبة طردٌة

االداء % من التباٌن فً 46فسر ما نسبتهٌُ االتصال الفعال عد .( ، وهذا ٌعنً ان بُ 46(معامل التحدٌد 

وهذا ٌعنً ان الزٌادة بدرجة واحدة فً مستوى الممارسة ، ( .62)د بلغت قوة التؤثٌر بٌتاق.و الوظٌفً

(، وٌإكد معنوٌة هذا التؤثٌر %62الوظٌفً بقٌمة االداءٌإدي إلى الزٌادة فً مستوى لالتصال الفعال 

(، وباالعتماد على هذه النتائج ٌمكن 19111( عند مستوى داللة )69440الجدولٌة  والبالغة ) Tقٌمة 

 للدراسة.  الثالثةفرعٌة قبول الفرضٌة ال

 النتائج والتوصٌات

أن اغلب مفردات الدراسة كانوا من الذكور وذلك أوال :نتائج الدراسة :لقد توصلت هذه  الدراسة إلى 

وان نسبة ،سنة  41الى اقل من  00منهم تتراوح اعمارهم من  % 96% وان  ما نسبته 20بنسبة 

درجة % منهم ٌحملون 99،وان نسبة  سنة 00تزٌد خبرتهم العملٌة عن  من المفردات% 29

تفوٌض السلطة –التحفٌز ) ألبعاد التمكٌن االداري متوسطةٌوجد ممارسة كما اثبتت انه  . البكالورٌوس

فرع سرت حٌث بلغت المتوسطات فً الشركة العامة للكهرباء المنطقة الوسطى ( االتصال الفعال –

الوظٌفً جاء بدرجة  االداءأظهرت النتائج أن كما .(3.35 -2.96-9921الحسابٌة لها على التوالً )

صحة الفرضٌة الرئٌسٌة بوجود تم اثبات كما  (.0.66فقد بلغ المتوسط الحسابً له ) ممارسة مرتفعة،

فً الشركة العامة الوظٌفً للعاملٌن  االداء على التمكٌن  االداري تؤثٌر ذو داللة إحصائٌة ألبعاد 

 االداءووجود عالقة ارتباطٌه طردٌة لألبعاد مجتمعة على  فرع سرت، للكهرباء المنطقة الوسطى

من بٌن  الوظٌفً االداءالمتغٌر الوحٌد الذي له األثر األكبر على االتصال الفعال الوظٌفً وان بعد 

 تربط بٌن ذات داللة إحصائٌةعالقة موجبة  وجود اثبتت نتائج التحلٌل   اٌضا  . المتغٌرات المستقلة

كما اثبتت متوسطة القوة . وعالقة طردٌة وان هذ الالوظٌفً،  االداء  وتفوٌض السلطة( و )التحفٌز

 ومرتفعةعالقة طردٌة  هً الوظٌفً االداء التً تربط بٌن بعد االتصال الفعال و عالقة النتائج ان ال

 .نسبٌا مقارنة باألبعاد االخرى للتمكٌن  القوة

 ثانٌا: التوصٌات

الٌه من نتائج توصى الدراسة بضرورة تبنً سٌاسة تمكٌن العاملٌن من قبل  بناء على ماتم التوصل

ادارة الشركة وبشكل اوسع مما لذك من اثر اٌجابً على ادائهم وتطوٌره وبالتالً ضمان تحقٌق اهداف 

الشركة، اٌضاً ٌجب على ادارة الشركة ان تعمل على تشجٌع العاملٌن لدٌها وتحفٌزهم مادٌا ومعنوٌا  

حمل مسإولٌة مهام وظائفهم ،  كما توصً الدراسة بضرورة توسٌع نطاق السلطات على ت

والصالحٌات الممنوحة للعاملٌن لتشمل كل ماٌتعلق بإنجاز مهام وظائفهم بنجاح، واتاحة الحرٌة 

للعاملٌن بالشركة الختٌار االسالٌب التً ٌرونها مناسبة الستخدامها فً اداء مهام وظائفهم بكفاءة 

ة، واٌضاً ٌجب العمل على تنمٌة مهارات االتصال لدى العاملٌن بالشركة من خالل تبنً برامج وفاعلٌ

تدرٌبٌة متخصصة، وكذلك ضرورة توفٌر نظام للمعلومات ٌضمن لكل العاملٌن الحصول على 

ٌة المعلومات التً ٌحتاجونها ألداء مهام وظائفهم  وتسهٌل عملٌة تدفق المعلومات بٌن المستوٌات االدار

لضمان دقة نتائج القرارات التً ٌتم اتخاذها، وأخٌرا ضرورة خلق قنوات للتواصل بٌن االدارة 

والعاملٌن لتمكٌنهم من ابداء وجهات نظرهم فٌما ٌتعلق بالمهام الموكلة الٌهم حٌث ٌساعد ذلك على 

 تعزٌز ثقة العاملٌن بؤنفسهم وحثهم على االبداع والتجدٌد وتطوٌر اسالٌب االداء.
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 قائمة المراجع:

(أثر التمكٌن النفسً على سلوك المواطنة للعاملٌن فً مإسسة الضمان  9101ابازٌد ، رٌاض ) -

 . 9العدد  94االجتماعً فً االردن ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث  )العلوم االنسانٌة ( ، المجلد 

ً فً شركات (تقٌٌم أثر الحوافز على مستوى االداء الوظٌف9101ابو شرخ ، نادر حامد ) -

 ،جامعة االزهر ،غزة ،فلسطٌن . ماجستٌرنظر العاملٌن ،رسالة  ةاالتصاالت الفلسطٌنٌة من وجه

( تؤثٌر الرضا الوظٌفً على اداء الموارد البشرٌة دراسة 9106االمٌن ،برٌاح ،ٌحً ،موساوي ) -

 مسان ،الجزائر .حالة المإسسة العمومٌة االستثنائٌة .رسالة ماجستٌر ،جامعة ابً بكر بلقاٌد ،تل

(مستوٌات ومعوقات التمكٌن وعالقته بالوالء التنظٌمً 9109البرٌدي والرشٌد ، عبدهللا ، نورة )  -

 .9،العدد 99فً المصارف السعودٌة ، دراسة تطبٌقٌة ،دورٌة االدارة العامة ،المجلد 

مدارس الحكومٌة التمكٌن االداري وعالقته باألداء الوظٌفً لدى معلمً ال، (9112البلوي ،محمد ) -

 المملكة العربٌة السعودٌة  من وجهة نظرهم، رسالة ماجستٌر، جامعة مإتة.-فً محافظة الوجه  

الداء االستراتٌجً والمٌزة التنافسٌة ،مطبوعات الملتقى ا (،مظاهر9119الخناق سناء عبدالكرٌم ) -

القتصادٌة ،جامعة ورقلة  ،االداء المتمٌز للمنظمات والحكومات ،الحقوق والعلوم ا العلمً الدولً

 الجزائر .

(، أثر تسٌٌر الموارد البشرٌة على االداء الوظٌفً للعاملٌن فً المإسسات 9104خوٌلدات ، اٌمان ) -

 الوطنٌة دراسة مٌدانٌة ،رسالة ماجستٌر جامعة برٌاح ،الجزائر.

بالمركز  ( عالقة متطلبات التطوٌر التنظٌمً باألداء ،دراسة مٌدانٌة9106دراعو ،فاطمة ) -

 الجامعً )أحمد زبانة(رسالة ماجستٌر جامعة وهران، الجزائر .

( التمكٌن االداري وعالقته بإبداع العاملٌن ،دراسة مٌدانٌة ،مجلة 9101راضً ،جواد محسن ) -

 .0،العدد،09القادسٌة للعلوم االدارٌة ،المجلد 

للقٌادات االمنٌة ،دراسة  ( ،العوامل المإثرة فً فاعلٌة االداء الوظٌف9114ًالربٌق ،محمد ) -

الطرق ،رسالة  ألمنتطبٌقٌة على الضباط العاملٌن فً قٌادة قوات أمن المنشآت والقوات الخاصة 

 ماجستٌر جامعة ناٌف ،السعودٌة .

(،التمكٌن االداري مدخل لرفع كفاءة االداء فً مدارس التعلٌم العام 9106الشبراوي ،عبدالسالم ) -

 .91مجلة كلٌة التربٌة ،بور سعٌد ،العدد فً مصر ،دراسة مٌدانٌة ، 

(دور ادارة التتطوٌر االداري فً تحسٌن االداء الوظٌفً )دراسة 9100الشرٌف، رٌم بنت عمر) -

جامعة –تطبٌقٌة على الموظفات االدارٌات فً جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة (،رسالة ماجستٌر 

 الملك عبدالعزٌز بجدة ،السعودٌة . 

(،أثر التمكٌن االداري فً السلوك االبداعً لدى 9112،محمد ، محمد ) الطراونة والمبٌض -

 .9العاملٌن فً البنوك التجارٌة االردنٌة ، دراسات العلوم االدارٌة ،العدد 

( ، التمكٌن االداري للقٌادات األكادٌمٌة النسائٌة فً جامعة حائل ومعوقاته 9102طٌفور ، ههٌفاء ) -

 .2،العدد  9رسالة للدراسات والبحوث االنسانٌة ،المجلدمن وجهة نظرن انفسهن ،مجلة ال

أثر التمكٌن االداري على االداء الوظٌفً دراسة تطبٌقٌة ،رسالة  (9102العبدهللا ، معن أحمد ) -

 ماجستٌر .السعودٌة .
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(،أثر الثقافة التنظٌمٌة على مستوى االداء الوظٌفً دراسة تطبٌقٌة رسالة 9112عكاشة ،اسعد ) -

 غزة ،فلسطٌن .‘لجامعة االسالمٌة ماجستٌر ،ا

(التمكٌن االداري وتؤثٌره على االداء الوظٌفً ،دراسة مٌدانٌة ،رسالة 9102فرحً ،ابتسام ) -

 الجزائر . –جامعة ام البواقً  –ماجستٌر جامعة العربً بن مٌدي 

ظر ( درجة التمكٌن االداري وتطوٌر االداء والعالقة بٌنهما من وجهة ن9109مسعود ، مإٌد ) -

مدٌري المدارس الحكومٌة فً محافظات شمال الضفة الغربٌة ،رسالة ماجستٌر ، جامعة النجاح 

 الوطنٌة .

( المكنة االدارٌة لدى مدٌري المدارس الثانوٌة من وجهة نظر 9102النعٌمً ، على عبد الوهاب ) -

 .01مرإوسٌهم ، مجلة الفنون واآلداب وعلوم االنسانٌات واالجتماع ،العدد 

ر اداء قطاع خدمة المجتمع بجامعة ٌتؤثٌر التمكٌن الوظٌفً على تطو،  (9100ادي ، شافع )النٌ -

 االمارات العربٌة  المتحدة حولٌات آداب عٌن شمس ،العدد خاص .
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