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 إىداء ...

 انهذان كاوا ػٌوا ًسندا يل ..  ًاندتً انؼزٌزة ًًاندي انؼزٌز إىل أػز انناس ًأقزهبم إىل قهيب إىل

 ًكان ندػائيما املبارك أػظم األثز يف تسٍري سفٍنت انبحث حتى تزسٌ يف ىذه انصٌرة.

 اىل مه ىٌ رىه انقٍد ٌؼاود قسٌة .. حٍاتً ظهمت تنري متقدة مشؼت إىل .. أػتمد ًػهٍو أكرب بو مه إىل

انصمٌد ًاملثابزة ًاننجاح رغم انقٌٍد.. اىل مه حفزوً الستكمال اػهى احلٍاة إىل مه ػهمين مؼين 

درجاث انؼهم.... إىل مه رغم انقٌٍد استطاع اكمال درجتو اجلامؼٍت ًوٍم انبكانٌرٌٌس 

 إىل أخً األسري )ًسٍم(مٌاجيا كم انقٌٍد ًانصؼاب .. 

  إىل ػائهيت انصغرية ًانكبرية 

 تً ًإىل كم مه مل ٌذخز  جيدا يف مساػد 

 إنٍيم مجٍؼا أىدي ىذا انؼمم املتٌاضغ

 
 نانسي الحرباويالباحثة: 
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 كر وتقذيرش

 .صدق رسول اهلل )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: 

ال يسعني وقد شارفت عمى االنتياء من ىذا العمل المتواضع إال أن أتقدم بالشكر هلل سبحانو وتعالى الذي 

 اعطاني العزيمة والقوة، وأليمني الصبر في إنجاز ىذا العمل. 

فميما تقدمنا وفتحت امامنا الطرق، ووصمنا لكل ما نحمم بو عمينا أن نتذكر من كانوا داعمًا في نجاحنا، من 

 جيودىم حفزنا وشجعنا، فكل الكممات بحقيم قميمو ...

 ..ليذا أقدم أجمل عبارات الشكر والتقدير واالمتنان ..

الى جامعة الخميل ممثمة برئيس مجمس األمناء الدكتور نبيل الجعبري وعمدائيا ورؤساء الدوائر واالقسام 

 وموظفييا لما ليم من فضل في منحي فرصة استكمال دراستي. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لمدكتور محمد حسونة الذي أشرف عمى ىذا العمل ولم يبخل بجيده ونصائحو الى 

 ى حيز الوجود. أن خرج ال

وأقدم شكري وامتناني لؤلساتذة الكرام أعضاء لجنة المشاركة عمى تفضميم بقبول مناقشة ىذه الرسالة، ولما 

نجاز ىذه الدراسة.  قدموه من إرشادات وتوجييات أسيمت وساعدت في إتمام وا 

تسييبلت لتحكيم أدوات ىذه كما أتقدم باالمتنان والشكر الكبير لمجنة المحكمين لمذين ساعدوني وقدموا لي ال

 الدراسة لتنفيذىا. 
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية

 التشغيمي التخطيط في الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض موظفي تمكين مستوى

معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في التمكين اإلداري لدى مدراء ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء / اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، ولقد التخطيط التشغيمي، 

من خبلل استبانة وزعت عمى جمع البيانات تم و  الغربية في الضفة الفمسطينية الخموية االتصاالت شركاتمشرفي معارض 

( فردًا تم 30)البالغ عددىم محافظات الضفة الغربية و مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في جميع 

باستخدام برنامج الرزم  يا( استبانة تم تحميم28وبمغ عدد االستبانات المستردة )استيدافيم باستخدام أسموب المسح الشامل، 

 .SPSSاإلحصائية لمعموم االجتماعية 

شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في التخطيط  مستوى التمكين اإلداري لدى مدراء معارض أن توصمت الدراسة إلى

التشغيمي مرتفعًا جدًا، كما تبين وجود عبلقة إيجابية بين التمكين اإلداري والتخطيط التشغيمي في شركات االتصاالت الخموية 

المشاركة في اتخاذ ، الفمسطينية في الضفة الغربية ووجود تأثير ذو داللة إحصائية ألبعاد التمكين اإلداري )تفويض السمطة

أنو ال توجد فروق في كذلك تبين و التحفيز، العمل الجماعي، االتصال ومشاركة المعمومات( في التخطيط التشغيمي، القرارات، 

المؤىل  ،العمر ،مستوى التمكين اإلداري لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية تعزى لمتغيرات: الجنس

 .الخدمة سنواتو  ،العممي
االستمرار في )تفويض السمطة، مشاركة الموظفين باتخاذ ا توصيات، أىمي ةمن خبلل نتائج الدراسة، قدمت الباحثة عد

القرارات، التحفيز، استخدام فرق العمل في انجاز العمل وحل المشكبلت( لدى معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية، 

في موضوع التمكين اإلداري تتناول أبعاد أخرى لمتمكين وربطيا بمتغيرات أخرى كضغوط  باإلضافة إلى إجراء دراسات أخرى

 العمل والوالء الوظيفي وغيرىا.
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Abstract 

This study aims to identify the level of administrative empowerment of the directors of 
Palestinian cellular telecommunications companies’ exhibitions in operational planning. It 
consisted of (28) managers through a questionnaire distributed to the managers of Palestinian 
cellular communication companies’ exhibitions in the governorates of the West Bank. The data 

obtained was analyzed using the Statistical Program for Social Sciences (SPSS).  
The study reached several results, the most important of which are: the high level of 
administrative empowerment among the exhibitions of Palestinian cellular communications 
companies, as it was found that there is a positive relationship between administrative 
empowerment and operational planning in Palestinian cellular communications companies in the 
West Bank, and the presence of a statistically significant effect on the dimensions of 
administrative empowerment (delegation of authority, participation in decision-making, 
motivation, teamwork, communication and information sharing) in operational planning, and it 
was found that there are no differences in the answers of the sample members about the level 
of administrative empowerment among the directors of Palestinian cellular communication 
companies exhibitions due to the variables: Gender, age, educational qualification, years of 

service. 
Through the results of the study, the researcher made several recommendations, the most 
important of which are: continuity in (delegating authority, participation of employees in making 
decisions, motivation, using work teams to complete work and solve problems) at the exhibitions 
of Palestinian cellular companies, in addition to conducting other studies on the issue of 
administrative empowerment by addressing new dimensions of empowerment and linking it to 

other variables such as work pressures, job loyalty and others. 
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 األولالفصل  

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة  1-1

امة في المجتمعات اإلنسانية المعاصرة ويشكل العنصر البشري فييا حجر الزاوية تعد المنظمات أداة حيوية وى

من خبلل أنماط التفاعبلت المختمفة التي يقررىا والتي نستطيع من خبلليا الحكم عمى مدى فاعمية تمك 

ديثة في المنظمات، وفي ظل سعييا لمواكبة النمو والتطور كان ال بد من االستجابة إلى تطبيق األساليب الح

اإلدارة التي تعزز من قدرة العنصر البشري في تحصيل المعرفة والميارة واالحتراف اإلداري الذي يمكنو من 

تاحة الفرصة لو في إظيار قدراتو وأفكاره اإلبداعية في مجال وظيفتو. )الرميحي،  تحقيق أىداف المنظمة وا 

2011) 

 المديرين دور وأن فرد، كل من مبتكرة ألفكار تحتاج المنافسة أن تدرك اليوم المنظمات أصبحت لقد

 تطبيق المنظمات قادة عمى لزاما كان ليذا والمعرفة، األفكار بتدفق تسمح طرق إيجاد عمى يتوقف كقادة

 ومشاركتيم وتحفيزىم والعاممين اإلدارة بين الثقة وتكوين إقامة عمى رئيسي بشكل التي تيتم التمكين إستراتيجية

 (2015)مكيد ويحياوي،  .والعاممين اإلدارة بين الداخمية والتنظيمية اإلدارية الحدود وكسر القرار اتخاذ في

 مع بالتكيف لممنظمات تسمح لياتآو  سبل إيجاد يتيح الذي التمكين بنظام التقميدي اإلداري النظام استبدالان 

 التنظيمية التغييرات ومواكبة مراريةواالست البقاء ليا يضمن سواء، حد عمى والخارجية الداخمية البيئة متغيرات

 (2017. )بودينو، المتسارعة

قد اظيرت استطبلعات لعاما، و أكثر من أربعون تم ادخال مفيوم التمكين اإلداري إلى أدبيات عمم اإلدارة منذ 

% من المؤسسات قد نفذت شكبل من أشكال التمكين اإلداري لجزء من 70كثر من أالتمكين أن حول مرأي ل

 (.Kassem & Gaber,2015:41). ى العاممة لدييا عمى األقلالقو 
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ساسي من وبدون ارشاد اإلدارة، فاليدف األ معمى اتخاذ القرارات بنفسي مرفع قدرتي ينتمكين الموظفبقصد ي

التمكين توفير ظروف السماح لكافة الموظفين بأن يسيموا بأقصى طاقاتيم في جيود التحسين المستمر، 

كثر من أيعني فيو عممية اتخاذ القرار مع المستويات االدارية األخرى، في مشاركة الكين التمبحيث يتضمن 

فالموظف يشعر بالمسؤولية كذلك عن األعمال خارج حدود وظيفتو، بحيث تعمل المنظمة  ،مجرد التفويض

 (2010 كميا بشكل أفضل. )الطائي وقدادة،

ضايا ميمة عمى رأسيا موضوع البلمركزية اإلدارية، ولمتمكين أىمية خاصة نظرا الرتباطو بمجموعة من ق

عادة الييكمة وعمل الفريق عادة اليندسة، وا   (21: 2012، )الوادي .والجودة الشاممة، وا 

وتعد استراتيجية تمكين العاممين من أىم مبلمح اإلدارة الحديثة والتي تيتم بشكل رئيسي بإقامة وتكوين الثقة 

زىم ومشاركتيم في اتخاذ القرار وكسر الحدود اإلدارية والتنظيمية الداخمية بين بين اإلدارة والعاممين وتحفي

 (2012:259 اإلدارة والعاممين مما ينعكس بصورة ضمنية عمى تنمية روح الوالء. )عبد الحسين،

ي يعد التخطيط االستراتيج ،في ظل ازدياد المنافسة العالمية والمحمية، وامكانية استغبلل الفرص في السوق

ساعد المنظمات عمى النجاح واالستمرارية والتغمب عمى المخاطر التي تي تواحدا من المداخل اإلدارية ال

االستراتيجي  لمتخطيط التطبيقية التجارب (. وقد أثبتت2010)السكارنة، .تعترض المنظمة في محيط عمميا

 فالتخطيط ،قوم بذلكت ال التي ساتالمؤس عمى الكمي أدائيا في استراتيجيا تتفوق تخطط التي المؤسسات بأن

 وايجاد بقائيا، لضمان البعيد المدى عمى المؤسسات أداء تطوير إلى يؤدي االستراتيجي

 (2012ة. )القرني، فعال بصورة المتاحة اإلمكانات من تستفيد حيوية أجواء

 المدى وقصيرة سطةمتو  أىداف من يتبعيا وما المدى، بعيدة األىداف حديدت يتم االستراتيجي التخطيط في

 بتحميل المنظمات تقوم حيث تنفيذية، وخطط وفعاليات، وبرامج، وقواعد سياسات واجراءات، إلى وتحويميا

 ذلك كل يعنيو وما أعمال المنظمة عمى وتبعاتيا المتغيرة االحتياجات وتدرس محميا وعالميا، السائدة األوضاع

 القوة مواقع عمى الداخمية وتتعرف وامكاناتيا دراتياق بتشخيص المنظمة تقوم كما تيديدات، أو فرص من
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 المعطيات مع المبلئمة لمتكيف االستراتيجيات خبلل من المنظمة تسعى ومن ثم  يا،يف الداخمية والضعف

 الموقع لتبوء بيا وصوال استمرارية بقائيا عمى لمحفاظ التيديدات عمى والتغمب المتاحة، الفرص كاستغبلل

 البيئة من المتأتية الحادة والمنافسة المتبلحقة والمتغيرات عصر العولمة في .نشاطيا تمجاال في الريادي

 بالتعرف مضى وقت أي من اىتمام أكثر اتالمنظم فأصبحت االستراتيجي، التخطيط أىمية تازداد الخارجية

 (.2013)مساعدة، ومعطيات دولية متغيراتمن  حدودىا خارج حدثي ما إلى

وذلك  بعيدة المدى بحسب الخطة االستراتيجية الموضوعةمن تحقيق أىدافيا  منظماتلاقد ال تتمكن بعض 

ان حدوث ذلك يرتبط بعدم االىتمام الكافي بالتخطيط التشغيمي التنفيذ. حتى أو وازنات لخمل في الموارد أو الم

 .منظمةفي ال والخطط التشغيمية

وضع وتحديد ستراتيجي  فبعد أن يتم متخطيط االلاألساس العممي عمى أنو متخطيط التشغيمي يمكن النظر ل

ضمان لاالستراتيجية  ةلتي تكفل تنفيذ الخطتحديد الخطط التشغيمية ستراتيجية محددة المعالم، يتم االخطة ال

 (.2019عمواني،. )الحصول عمى النتائج المرجوة من العممية التخطيطية

 وأسئمتيا الدراسة مشكمة 1-2

 تصل وكيف تحقق؟ أن وماذا تريد المنظمة؟ تتجو أين إلى تحديدفي المنظمات اء المدر  مسؤوليات أىم من

 بحوثلقد أشارت العديد من الو  ات،منظمال في التخطيطية العممية جوىر الجوانب ىذه وتمثل تريد؟ ما إلى

 المستويات كافة عمىيكون أداؤىا  ومنيجي ومنظم عممي بشكل التخطيط تستخدم التي المنظمات أن الى

 مختمفة من أنواع عمى التخطيطويشتمل  التخطيطية، لمعممية كافيا اىتماما ال تعطي التي تمك من أفضل

 (.2008)الغالبي والعامري،  الزمني ومداىا شموليتيا مدى في تتباين الخطط

 ول منحت فإذا ،منظماتالمكيا تمت التي الحقيقية الثروة ياراتوم راتقد من مكيمت بما البشري المورد يعد

 المسؤولية لتحمل المناسب المناخ ول ئىيو  ،نظمةالم بقضايا قةمالمتع راراتالق اتخاذ في المشاركةب الفرصة
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 أن وفي شك ال ومماميارات وقدرات وأفكار.  من مكويم ماخراج إ ىمع ايجابي بشكل ذلك يؤثر قد الكافية،

 ميومنح درالؤلف الصبلحيات تفويض ىمعراء والمد القادة عمل ضرورة يستدعي الطاقات ذهى خراجإ يةمعم

 ايوقدرت منظمةال فعالية يخدم بمايييم توج ىمع والعمل إمكانيات، من يمتمكونو ما وتقدير والتعبيررأي ال حرية

 (2018. )براحية وزماش، اإلبداع ىمع

دىا من تعمل المنظمات المعاصرة في ظل ظروف متغيرة ومعقدة تفرض عمييا تحديات عديدة وكبيرة لم تشي

قبل كالتطور اإلداري والتكنولوجي والمعموماتي وحدة المنافسة بين المنظمات وما صاحبو من تغيرات في 

السياسات والمنطمقات، حيث أن بيئة األعمال التنافسية قد زادت ببل شك من السرعة والمعدل الذي تحتاج فيو 

لتنافسي، وان إحدى الطرق التي تجعل المنظمة المنظمات إلى اإلبداع لممحافظة عمى بقائيا وتعزيز موقعيا ا

 (264:2012إبداعية تكمن في قدرتيا عمى تعزيز وتطوير واستغبلل مواىب العاممين )عبد المحسن، 

 فيي ذلك، تتجاىل تزال ال -النامية الدول في وبخاصة - المنظمات بعض أن لبلنتباه البلفتة المؤشرات ومن

 ىذا تبني نحو تتجو ال يجعميا مما نفوذىا، من ويقمص فييا اإلدارة سمطة نم يحد قد العاممين تمكين أن ترى

(، 2009ة )المعاني ورشيدة، وفاعمي بكفاءة أىدافيا تحقيق عمى وقدرتيا أدائيا في سمباً  ذلك فيؤثر المفيوم،

 والخاص العام نالمستويي عمى تطبيقو يزال ما والذي الحديثة االدارية المفاىيم من التمكين مفيوم ألن ونظراً 

 العبلقة ذات األطراف جميع عمى ونتائجو أثره عمى لمتعرف والدراسات البحوث من مزيد إلي ويحتاج محدودًا،

وعمى الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تناولت مبدأ  2008) ومعايعة، اندراوس) المؤسسي العمل في

لباحثين، مما يستدعي استمرار دراستو ودراسة آثاره عمى التمكين، إال أنو ما زال موضع اىتمام الكثير من ا

تسميط الضوء عمى مستوى تمكين موظفي معارض  العاممين في المؤسسات، ولقد قامت الباحثة باختيار

وعميو يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في التخطيط التشغيمي 

 :الرئيس التالي
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مديري معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية وما مدى أثره في التمكين اإلداري لدى توى ما مس

 التخطيط التشغيمي؟

 ويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:

ما مستوى تفويض السمطة لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة  .1

 الغربية؟

ركة في اتخاذ القرارات لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في ما مستوى المشا .2

 الضفة الغربية؟

 ما مستوى تحفيز مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربية؟ .3

ي ما مستوى توفر بيئة العمل الجماعي لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية ف .4

 الضفة الغربية؟ 

ما مستوى االتصال ومشاركة المعمومات لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية  .5

 في الضفة الغربية؟

ما مدى أثر التمكين االداري لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في التخطيط  .6

 التشغيمي؟

مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في ىل يختمف مستوى التمكين االداري لدى  .7

 عدد سنوات الخدمة(؟ ،التخطيط التشغيمي تبعا لــ )الجنس، العمر، المؤىل العممي

 أىداف الدراسة 1-3

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

ة في التخطيط معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطيني دراءتمكين م التعرف عمى مستوى .1

 .التشغيمي
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التعرف عمى مستوى )تفويض السمطة، المشاركة في اتخاذ القرارات، التحفيز، توفر بيئة العمل  .2

الجماعي، االتصال ومشاركة المعمومات( لدى موظفي معارض شركات االتصاالت الخموية 

 الفمسطينية في التخطيط التشغيمي.

معارض شركات  دراءالتمكين االداري لدى متحديد فيما إذا كان ىناك اختبلف في مستوى  .3

عدد  ،االتصاالت الخموية الفمسطينية في التخطيط التشغيمي تبعا لــ )الجنس، العمر، المؤىل العممي

 سنوات الخدمة(.

شركات أصحاب القرار في وتحفيز المساىمة بتقديم توصيات ومقترحات من شأنيا مساعدة  .4

 الىتمام بتطبيق مفيوم التمكين االداري.االتصاالت الخموية الفمسطينية عمى ا

 أىمية الدراسة 1-4

تنبع أىمية الدراسة من أىمية القطاع الذي تطبق عميو، حيث يعتبر قطاع االتصاالت الخموية أحد القطاعات 

الخدمية الرائدة في فمسطين. كما تنطمق أىمية الدراسة الحالية من أىمية الموضوع الذي تبحثو باعتبار أن 

 ين اإلداري من المفاىيم اإلدارية المعاصرة، وعميو يمكن تممس أىمية ىذه الدراسة في جانبين:التمك

 األىمية العممية:

تسمط الدراسة الضوء عمى أحد المواضيع الميمة في الفكر اإلداري المعاصر وىو التمكين والذي بات مطمبا . 1

 أساسيا لعممية نيوض وتطور المؤسسات في يومنا ىذا.

والتي تحاول الربط بين التمكين اإلداري  -عمى حد عمم الباحثة-تبر ىذه الدراسة من أوائل الدراسات تع. 2

 لمموظفين والتخطيط التشغيمي. 

لقاء الضوء . 3 تناول ىذا الموضوع من قبل الباحثة قد يثير اىتمام باحثين آخرين لتناولو بمزيد من التقصي وا 

 عمى جوانبو المختمفة.
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 مية:  األىمية العم

 .تمكين موظفي معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في التخطيط التشغيمي مستوى قياس. 1

 دراسة قطاع ميم من القطاعات االقتصادية الفمسطينية أال وىو "قطاع االتصاالت الخموية". . 2

 نموذج الدراسة 1-5

موذج تصويري لمعوامل والمتغيرات التي تناولتيا ىذه استنادا إلى األدبيات التي تم جمعيا، قامت الباحثة ببناء ن

( المتغير المستقل والمتمثل بالتمكين بأبعاده التي يجمع عمييا معظم 1-1الدراسة حيث يوضح الشكل رقم )

الكتاب الذين تناولوا موضوع التمكين اإلداري لتكون محبل لمدراسة وتتمثل بــــــ )تفويض السمطة، المشاركة في 

لقرارات، التحفيز، العمل الجماعي، واالتصال ومشاركة المعمومات(، والمتغير التابع والمتمثل بالتخطيط اتخاذ ا

 التشغيمي.

 

 

 (: نموذج الدراسة1-1شكل رقم )
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 حدود الدراسة  1-6

  معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في مدراء حدود بشرية: اقتصرت ىذه الدراسة عمى

 الضفة الغربية.

 في  الفمسطينية حدود مكانية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى معارض شركات االتصاالت الخموية

 الضفة الغربية.

 الفصل  وحتى 2018/  1017نية: أجريت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي األول لمعام احدود زم

 .2022/  2021األول من العام األكاديمي 

 :عرفة مستوى التمكين االداري لدى مدراء معارض شركات لجأت ىذه الدراسة إلى م حدود موضوعية

 .في عممية التخطيط التشغيمياالتصاالت الخموية الفمسطينية وأثره 

 محددات الدراسة  1-7

 ما يمي:فيتتمثل أىم محددات ىذه الدراسة 

م القدرة عدستبانة مما أدى الى الشركة في االشركات االتصاالت الخموية الفمسطينية تحديد اسم  رفض -1

   لتمك الشركات.عمى دراسة الفروقات 

  شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية إجراء أي مقاببلت مع المدراء أو المشرفين. رفض -2

 الييكل التنظيمي لمدراسة 1-8

 تشتمل الدراسة عمى خمسة فصول وىي كاآلتي:

 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة

كمة الدراسة وأسئمتيا، أىدافيا، أىميتيا، حدودىا، والييكل التنظيمي لمحتويات تضمن ىذا الفصل المقدمة، مش

 وفصول الدراسة.
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 والدراسات السابقةالفصل الثاني: اإلطار النظري 

السابقة  والدراسات تناول ىذا الفصل اإلطار النظري المتعمق بموضوع الدراسة، إضافة إلى استعراض األبحاث

 لدارسة.ا موضوع تناولت التي العربية واألجنبية

جراءات الدراسة  الفصل الثالث: طريقة وا 

تضمن ىذا الفصل إجراءات الدراسة الميدانية من حيث تحديد ووصف منيج الدراسة، أدوات جمع البيانات 

والمعمومات، مجتمع وعينة الدراسة، أداة الدراسة التي استخدمت لتحقيق أىداف الدراسة، وصف دقيق 

إعدادىا، اإلجراءات التي اتخذت لمتأكد من صدقيا وثباتيا، الطريقة التي اتبعت لتطبيقيا،  إلجراءات وطريقة

 والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات واستخراج النتائج.

 الفصل الرابع: عرض وتحميل نتائج الدراسة

 يتضمن ىذا الفصل عرض وتحميل لبيانات ونتائج الدراسة.

 س: النتائج والتوصياتالفصل الخام

يتضمن ىذا الفصل النتائج التي توصمت ليا الدراسة ومناقشة لتمك النتائج، وكذلك أىم التوصيات التي ترى 

 الباحثة ضرورة األخذ بيا.

  الدراسة ومفاىيم مصطمحات 1-9

 أوال: التمكين

 لتحقيق مراتيوقد تيمراامي توظيف عمى العمل وفرق العاممين وتحفيز حثىو عممية  التعريف االصطالحي:

 كيفية في واالستقبللية الحرية ومنحيم وغاياتيا المنظمة معمومات في مشاركتيم طريق عن المنظمة أىداف

 لتحقيق والمكافآت الموارد وتوفير البلزمة بالقوة تتمتع عمل فرق في العمل عمى وتشجيعيم ألعماليم أدائيم

 (2020مساعدة،. )المرغوبة األداء مستويات
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إعطاء صبلحية دائمة لموظفي معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية لممارسة  التعريف االجرائي:

السمطة والقدرة عمى اتخاذ القرارات ومشاركة المعمومات باإلضافة الى مستوى تحفيز الموظفين، وسيتم قياسيا 

 ( في االستبانة.35-1من خبلل الفقرات )

  ثانيا: التخطيط التشغيمي

ىو عممية ربط الغايات واألىداف االستراتيجية بالغايات واألىداف التكتيكية. وىو  لتعريف االصطالحي:ا

يصف مراحل وشروط النجاح ويشرح كيفية إدخال خطة استراتيجية ما، أو أي جزء من أجزائيا سيتم إدخالو 

لسنة المالية أو أي مدى محدد آخر إلى حيز التنفيذ خبلل فترة تشغيمية معينة، في حالة التطبيق التجاري أو ا

 .(2018)الكرخي، في الميزانية

خطط تفصيمية تتضمن كافة األنشطة واإلجراءات المتعمقة بتنفيذ مبادرات الخطة  ىيالتعريف االجرائي: 

باإلضافة إلى  بحيث ال يتجاوز مدة السنة لكل خطة تشغيمية، بشكل محدد الزمني التوقيتو  ،االستراتيجية

 (60-36، وسيتم قياسيا في االستبانة في الفقرات )المراكز الوظيفية المسؤولة عن التنفيذالجيات و 

 ثالثا: التفويض

ىو درجة تنازل الرئيس عن جزء من صبلحياتو ومنحيا لمعاممين ألداء الميام المناطة بيم )محمدية،  

2016.) 

 رابعا: المشاركة والعمل الجماعي

 باالقتراحات األخذ يتم حيث ،رارالق اتخاذ عممية في المرؤوسين بو وميق الذي الدور توسيع بيا يقصد 

 فعالية األكثر لمقرارات الوصول يمكن مما المرؤوسين، يبدييا التي والجماعية الفرديةراء واآل والتوصيات

 األقل، عمى طرفين بين المباشر لتفاعلا أسموب عمى االعتماد خبلل من وذلك .تنفيذىا سيولة وضمان

 وغاية ورسالة مشترك ىدف تحقيق نحو عمميما أثناء رارالق صنع فيداريا إ ويشتركان متكافئين نانيكو 

 (.2015)المصري،  واضحتين
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ىو الشعور اإليجابي لدى الموظف الناتج عن مجموعة العوامل المؤثرة التي تحرك دافعيتو لبذل جيد أكبر  

(.2016، لتحقيق نتائج أفضل في منظمتو )قوز
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

طبلع من ىذا الفصل مراجعة لؤلدب النظري السابق المتعمق بموضوع الدراسة، حيث قامت الباحثة بااليتض

، ولقد تم تقسيم مكونات ىذا مكين االداريعمى الكتب والمقاالت والدراسات التي ركزت عمى موضوع الت

فيوم وأىمية وأبعاد ممن حيث،  مكين االداريالت وضوعمباحث، األول: تم فيو تناول مأربعة الفصل إلى 

التمكين وخطوات تطبيقو ومتطمبات نجاح استراتيجية التمكين إضافة إلى معوقات التمكين ومقاومة العاممين 

أما  .توضيح العبلقة بين التمكين ومفاىيم إدارية أخرىو والخطوات األساسية لمتمكين ومستوياتو  لمتمكين

 .مي من حيث المفيوم والعبلقة مع التخطيط االستراتيجيالتخطيط التشغيوضوع مفقد تناول  المبحث الثاني

التعريف بقطاع االتصاالت في فمسطين وشركات االتصاالت الخموية فقد تناول  لث،المبحث الثاوفيما يتعمق ب

الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع ىذه الدراسة  لتوضيح ما  رابعالمبحث الفي حين تناول  ،الفمسطينية

 .دراسات ألدبيات الموضوع إضافة إلى ممخص لما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقةقدمتو ىذه ال

 المبحث األول: التمكين 2-1

 تمييد:  2-1-1

 استثماراً  استثمارىا من خبلل وذلك تنافسية ميزة المنشأة اكتساب عممية في ميماً  دوراً  البشرية الموارد تمعب

 مجال في تم اجراؤىا التي أكدت الدراسات حيث .والعمميات الجودة وتحسين اإلنتاجية، رفع بيدف أمثل،

 إنتاج مجال في العاممة واألمريكية اليابانية في المؤسسات العاممين من 75% من أكثر أن الشاممة الجودة

 بتحسين عبلقة ليا اجتماعات في مستمر بشكل يشاركون اإللكترونية والمصارف، والحاسبات السيارات

 .(GORDEN, 1993)  إلنتاجية والجودةا العمميات

 الدعامة المنظمة، باعتبارىم في العاممين باألفراد اىتم قد الحديث اإلدارة عمم أن (2006) الشمري ويرى

 تعمل التي البشرية الموارد إدارة أحدث أساليب تطبيق خبلل من وذلك التنافسية، وقدراتيا ممنظمةل ةالرئيسي

                   ،العاممين( )تمكين أسموب األساليب الحديثة ىذه ومن ين،العامم أداء مستوى رفع عمى
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 في المسئولية وتحمل والقوة والنفوذ ومنحيم السمطة القرارات اتخاذ في العاممين مشاركة عمى يقوم حيث

 .العميا اإلدارة اتخاذىا مع في يشاركون أو يتخذونيا، التي القرارات

 مستويات إلى المنظمة المعاصرة في البشري بالعنصر ترتقي يالت المعاصرة المفاىيم من إذا التمكين فمفيوم

 (.2006المبادرة )ممحم،  وروح والتفكير المستقل، واإلبداع، بالنفس، والثقة الفريق وروح التعاون من راقية

 في أنو ذلك منظمة، واستمرار أي حيوية ضمانات أىم من يعتبر وىذا المؤىمين، لؤلفراد منبعاً  التمكين ويعتبر

 إتمامو، وكيفية عممو يجب ما فيم يقررون شيء، كل بعمل المديرين بعض يقوم لئلدارة التقميدية النظرة ضوء

 ما ينفذون فيم ومشرفييم، مديرييم عمى كميا يعتمد المرؤوسون حيث معيم، العاممين قدرات في الثقة ويفقدون

 ولية،ؤ المس من قدراً  فرد كل تفويضب المديرون يقوم لئلدارة ة المعاصرةيالنظر  ضوء وفي منيم، يطمب

عطائو  من قدراً  منحيم مع عممو يجب ما تحديد في العاممين مشاركة وكذلك بنفسو، إلدارة عممو الفرصة وا 

كأفراد  يعممونيم ولذلك العمل، فرق أعضاء في والمشرفون المديرون يثق حيث التنفيذ، لتقرير كيفية الحرية

 ( .2010تيم )الرقب، مسئولي تحمل عمى وقادرين ناضجين

وعمى ىذا األساس تفكر المنظمات المعاصرة بإيجاد السبل الكفيمة التي من خبلليا يتم تطوير قدرات المورد 

البشري طالما أنو يمثل مصدرا لبلبتكار واإلبداع وبالتالي رفع كفاءة األداء وزيادة الفاعمية التنظيمية )حبلب، 

 (2013والحسين ، 

 عمى قدرة يجعميم أكثر العاممين تمكين أن تؤكد الحديثة اإلدارية والمناىج األساليب نأ سبق، مما ويتبين

 المؤسسات في الذاتية وخاصة والمشاركة اإلبداع عمى وقدرة كفاءة وأكثر أفضل، بشكل بأعماليم القيام

 أفراد عن تنتج ةعالي وقدرات كفاءات فردية إلى تحتاج التي العمل فرق عمى عمميا في تعتمد التي والشركات

كسابيم تمكينيم تم  .مجاالت أعماليم في الميارات من يمزم ما وا 

 مفيوم التمكين  2-1-2

        المنظمات باىتمام حظيت التيو  اإلدارة عمم في الحديثة المصطمحات من التمكين مصطمح يعد
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 قدراتيم، واستخدام وليةالمسؤ  وتحمل الرقابة ممارسة في أوسع سمطة األفراد إعطاء عممية عن ويعبر، والمدراء

 أربعة في العميا واإلدارة العاممين بين إلى المشاركة يشير وىذا  الواسع. بمعناه القرار التخاذ تشجيعيمو 

 والمساىمة اعماليم فيم عمى العاممين تساعد والمعرفة التي المنظمة، عن المعمومات (ىي أساسية عناصر

القرارات  اتخاذ وأخيرا المنظمة، أداء أساس عمى تحدد لمكافآت التيا إلى باإلضافة لممنظمة، الكمي األداء في

 (.2006الخاجة، (( المنظمة واتجاه أداء في تؤثر التي

 حول تتمحور أنيا إال تمكين العاممين،ل ات متعددةتعريف ىنالك أن إلى السابقة والدراسات األدبيات تشيرو

 حرية ومنحو الموظف بيا يقوم التي الوظيفة المحددة مجال في أكبر وحرية صبلحيات عمى العاممين حصول

بداء المشاركة،  (.2006الوظيفة )ممحم،  إطار خارج الوظيفة أي سياق في أمور في الرأي وا 

عرف التمكين عمى أنو إستراتيجية حديثة تيدف إلى إطبلق الطاقات الكامنة لؤلفراد  في المنظمة ومشاركتيم و 

منظمة وذلك ألن نجاح المنظمة يعتمد عمى كيفية تكامل حاجات األفراد مع رؤية بتحديد الرؤيا المستقبمية لم

 (BROWN AND HARVEY,2006:214المنظمة وأىدافيا )

شعاره بنفس الثقة زرع اتجاه في تصب التي العممية بأنو (2002) الشقاوي وعرفو  ميم عامل بأنو العامل، وا 

 وأىمية ة قيمٌ  ليم شركاء ىم مواقعيم إنما اختبلف عمى ينالعامم وأن ونمائيا، المنظمة أىداف تحقيق في

 .الرسالة ىذه تحقيق وفي المنظمة، رسالة رسم في رفيعة

 وحل القرارات، منظماتيم باتخاذ إدارة في العاممين جانب من الفعمية المشاركة أنو (2004) عبدالوىاب وعرفو

 النتائج .  عمى والرقابة تحمل المسؤولية،و  المواقف، في والتصرف ، اإلبداعي والتفكير المشكبلت،

ثراء عاممينلا صبلحيات توسيع" :بأنو (2009) الشيراني ويرى  لصقل ومياراتيم، معموماتيم، ومعارفيم، وا 

 رفع بيدف والطارئة، العادية الظروف في القرارات وتنفيذىا اتخاذ في المشاركة عمى قدراتيم وتنمية خبراتيم،

                         (138: 2008) . ويعرف جودة"ومواجية المشكبلت لالعم في أدائيم مستوى
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التمكين أنو: رفع قدرة الموظف عمى اتخاذ القرارات بنفسو وبدون إرشاد اإلدارة، فاليدف األساسي من التمكين 

توفير الظروف لمسماح لكافة الموظفين بأن يساىموا بأقصى طاقاتيم في جيود التمكين المستمر، وبالتالي 

ن يتضمن مشاركة عممية اتخاذ القرارات مع المستويات اإلدارية األخرى، أي أنو يعني فإن مصطمح التمكي

أكثر من مجرد التفويض، فالموظف يشعر بالمسؤولية ليس فقط عن األعمال التي يؤدييا بل يشعر 

 بالمسؤولية كذلك عن األعمال خارج حدود وظيفتو، بحيث تعمل المنظمة كميا بشكل أفضل. 

نو ىذا  إلييا، تطرقنا لمتمكين التي المختمفة التعريفات بين مشتركا توافقاً  ىناك أن سبق مما القول يمكن وا 

 ومشاركتيم إكسابيم القرارات، وضرورة اتخاذ في والمشاركة لمسمطة العاممين منح أىمية عمى تؤكد فجميعيا

 .رفتيمومع والتنمية لقدراتيم التدريب خبلل من يحتاجونيا التي والمعمومات المعرفة

فمسفة إدارية تقوم عمى منح العاممين المزيد من ىو التمكين أن الباحثة رى استعراض التعريفات السابقة تبعد 

قوة التصرف من خبلل إعطائيم المزيد من الصبلحيات والمسؤوليات إلتاحة الفرصة ليم لممشاركة في صنع 

 مة لذلك.القرارات إضافة إلى توفير البيئة المناسبة والموارد البلز 

 التمكين أىمية 2-1-3

 خبلل من المحيطة بالمؤسسة البيئة في الحاصمة التغيرات لمواكبة ضروريا كونو من التمكين أىمية تأتي

 بذلك وىو القرار، باتخاذ المسؤولية والمشاركة وتحمميم المستمر، بالتطوير والتزاميم العاممين، جميع مشاركة

 وبموغيا المؤسسة أداء وتطوير في تحسين يسيم مما إبداعاتيم لوأفض العاممين طاقات أقصي يستخرج

 .يمكن ما بأفضل أىدافيا

 تفصيبلً ىا أكثر  إن من القول ويمكن اإليجابية، ونتائجو التمكين أىمية بينت التي الكتابات من الكثير ىناك

 )الدوري و ( 2008)جودة، مثل من الكتاب الكثير عمييا توافق والتي 2006) )ممحم، كتابة ىي وشمولية

 :تتعمق بثبلثة مستويات التمكين بين أن أىمية حيث (، 2009وصالح،

 عدد من وىنالك التمكين، لمفيوم المناسب لمموظف إيجابية نتائج التمكين يحقق :بالموظف خاصة نتائج -1
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 :منيا نذكر العاممين تمكين عن تنجم التي والتبعات المزايا

 زيادة في يسيم حيث لمموظف، بالنسبة الداخمي االنتماء زيادة في ينالتمك يسيم: االنتماء تحقيق - أ

 من الكثير وتبين .لو الذي ينتمي العمل ولفريق لممؤسسة انتمائو وزيادة بيا يقوم التي لمميام انتمائو

 ىي االنتماء وزيادة لمعمل، باالنتماء لمموظف شعوره بالنسبة التمكين فوائد أىم من أن التمكين أدبيات

 في وتدني اإلنتاجية، مستوى في تحسن االنتماء وينتج عن .العمل ومناخ بالعمل لرغبتو حصمةم

 .العمل معدل دوران في ونقص العمل عن التغيب

 عن الناجمة والمشاركة .مشاركتيم مستوى رفع في يسيم العاممين تمكين: أن الفاعمة المشاركة  - ب

 وشعوره الفرد، انتماء واقع من التي تنبع اإليجابية اركةوالمش الفاعمية من عالٍ  بمستوى تتميز التمكين

 .وغاياتيا المنظمة أىداف تجاه بالمسؤولية

 من الرضا لديو مستوى ورفع الموظف أداء مستوى تحسين إن :العاممين أداء مستوى تطوير -ج

 كقوة أىمية فكرة ذات وىي اإلدارة، في التمكين مفيوم تطبيق عن تتمخض التي األساسية األمور

 مؤسسات في األداء وخاصة نوعية فتحسين .التمكين برامج خمف تقف ىامة ومحصمة دافعة

 من األول المستفيد ىو فالموظف .النجاح عوامل من عامبلً  تعد التمكين، برامج بواسطة الخدمات

ة الثقة والسمطة والصبلحي تمنحيم فإنيا موظفييا تمكين تحاول التي المؤسسة ألن التمكين برامج

 واالستقبللية وحرية التصرف.

 لدى والميارة والقدرة المعرفة توافر عمى تتوقف التمكين برامج نجاح إن :والميارة المعرفة اكتساب -د

 تدريبية، وندوات دورات في الموظف انخراط الحاالت من الكثير في يتطمب وىذا ف،الموظ أو العامل

 .معرفةال خبلليا من يكتسب ومؤتمرات عمل، وورش

 فإن المنظمات السابقة، النقطة في ذكر ما عمى بناء :المنظمة قبل من الموظف عمى المحافظة -ه

 وتطوير الموظف معرفة وميارة فزيادة بسيولة، الممكنين بموظفيياال تفرط  التي تمك ىي الناجحة

 .ممكنة فترة عميو ألطول والمحافظة بو، التمسك زيادة عمييا يحتم وقدراتو كفاءتو
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 تصب أخرى حمقات ضمن حمقةً  بو يقوم ما الموظف يرى: الوظيفة بمعنى" الموظف عورش -و

شباع  العمل، في التميز وتحقيق الذات تحقيق في يسيم وىذا ،مشتركة تحقيق أىداف في جميعيا وا 

 .البحتة المادية الحاجات إلشباع فقط العمل من بدالً  المعنوية العميا الحاجات

 بحرية التصرف فالشعور ين،التمك نتائج من المحققة المزايا أىم أحد وىو: الوظيفي الرضا تحقيق -ز

 .بالسعادة وشعورىم رضا العاممين زيادة إلى تؤدي التي العوامل من العمل في واالستقبللية والمشاركة

ثراء التمكين بين إيجابية عبلقة عمى تدل أدلة ميدانية ىنالك :بالمنظمة خاصة نتائج 2- ، ناحية من العمل وا 

 أثبتت وقد .أخرى ناحية من )واالستجابة والتعاطف الخدمات تقديم في والثبات )المصداقية الخدمات وجودة

 يقدميا التي الخدمات ونوعية ناحية، من الفرد الممكن بين واضحةُ  عبلقةً  ىناك أن األدبيات من العديد

 ذي السموك عمى اإليجابي التمكين تأثير مثل أخرى ىامة تأثيرات وىنالك .أخرى ناحية من لممنظمة الموظف

 تؤيد وتتبنى المنظمة في العاممين لدى وممارسات سموكيات خمق في يساىم التمكين أن أي. العبلقة بالربحية

 (2010. )الجعبري ،منيا الربحية وخاصة وغاياتيا المنظمة أىداف تحقيق

 ( 2016)محمدية،  :يأتي فيما تتمثل يوى اتالمنظم عمى تنعكس ىامة نتائج لو التمكين أن يتبن سبق ومما

 الحرية ىذه بأن العمل يعمم في التصرف وحرية بالتمكين يشعر الذي فالعامل :لممنظمة العاممين والء زيادة -أ

 العاممين والء مستوى تحسين في بدوره يسيم وىذا والعاممين، اإلدارة بين وصحية إيجابية عبلقة من جزء

 .فيو وانخراطيم لمعمل

 .ونوعاً  كماً  العامل إنتاجية مستوى في تحسين - ب

 الخبلق والتفكير روح المبادرة عمى العاممين وتشجيع التصرف لحرية نتيجة :واالبتكار اإلبداع فرص زيادة -ج

 .خبلقة أفكار وتقديم

 أقل هوتجد في التغيير، رغبة أكثر ىو الممكن الموظف :والتجديد التطوير برامج في المنظمة مساعدة -د
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 قبل من التغيير مقاومة في ىي التغيير فشل مشاريع إلى تؤدي التي األمور أصعب ومن ىذا .لمتغيير مقاومة

 .والتجديد التغيير وحب بالتمكين يتمتعون الذين األفراد لدى ال توجد قد وىذا التغيير، من خوفاً  العاممين

 المنظمة السوقية وسمعة والحصة الربحية حيث ومن :األداء جودة حيث من جيدة أداء نتائج تحقيق -ه

 .عام بشكل أفضل مالية مؤشرات وتحقيق

 مع المفاىيم المنسجمة من يعد الذي الداخمي التسويق مفيوم خبلل من :العاممين بين العبلقة تحسين -و

 تغيير ىإل يؤدي بشكل بينيم العاممين فيما بين أو الفريق أعضاء بين العبلقة جودة حيث من التمكين مفيوم

 .العمل في لزميمو العامل نظرة في جذري

 كانوا الذين الزبائن أن تؤكد دراسات ىنالك :أفرادىا الممكن المنظمات مع بالمتعاممين خاصة نتائج -3

 فيذا الرضا، من عالية مستويات عن يعبرون كانوا التمكين من بمستويات عالية يتمتعون عاممين مع يتعاممون

 التعامل عمى قدرة الموظف زيادة في يساىمو  العاممين لدى والتمكين الزبائن رضا ة بينطردي عبلقة عمى يدل

 واإلنجاز األداء سرعة إلى في النياية يؤدي وىذا واالستجابة، والتكيف والفيم المرونة من عالية بمستويات

 الخدمة إنجاز في البطء في يساىم قد مما من غيره التعميمات ينتظر الذي الموظف بخبلف الخدمات وجودة

 ( 2013)عفانة، 

 التمكين أبعاد 2-1-4

 عمييا يجمع األبعاد التي اختيار تم فقد عميو وبناء التمكين، أبعادب فيما يتعمق الباحثين بين ممحوظ تباين يوجد

 :التالي النحو عمى وىي الكتاب، معظم

 المدراء عمييا يحصل التي القرارات لصنع البلزمة المعمومات بيا ويقصد :المعمومات ومشاركة االتصال -1

والثقة  المشاركة عمى الحتوائيا الرئيسية األبعاد من تعتبر فيي لذا بالعاممين، ثقتيم لعدم ويحتفظون بيا

 حل القرار، وفي اتخاذ عممية في عمييا يعتمد ميما جانبا المعمومات وتعد (، 2009 الرشودي،( والمعمومة 

 أن كما بالتصرف، تمنحو الثقة التي الصحيحة بالطريقة التصرف لمموظف كنيم ال فبدونيا العمل، مشكبلت

 الجيود من كثيراً  واالبتكار، ويختصر االبداع مبدأ يعزز الناجحة المؤسسات في الفاعل االتصال
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مكانيو المعمومات وسرعة تبادل االتصاالت انسياب سيولة يسيم حيث 2008).)الجميمي،  فرد كل حصول وا 

 في المعمومات وتبادل االتصال يسيم حيث تمكين العاممين، نجاح في المناسب الوقت في عمييا المنظمة في

 يترتب مما لممستقبل، كافية وبمرونة مبلئمة وبصورة بفاعمية ومشاعره واتجاىاتو أفكاره نقل من القائد تمكين

  1999). )سبلمة، لالمستقب في الفاعل التأثير خبلل من االتصال من تحقيق اليدف في نجاحو عميو

في  الجماعي لمعمل الميم الدور بسبب التمكين تطبيق في القوة عناصر من تعد وىي :العمل فرق بناء -2

 الجماعية المشترك بالمسؤولية الشعور إن حيث وكفاءة، بفاعميو الموارد استيبلك وترشيد المشكبلت مواجية

 من مشكمة أي عمى التغمب في وااللتزام، وتساعد نتماءواال الوالء درجات زيادة في تتمثل حقيقية قوة يجمب

 االندماج من الفريق وتمكن والفريق، المنظمة من مصمحة كل تحقق مبلئمة رؤية لجمب الدائم السعي خبلل

 من األداء عمى الرقابة تفعيل عمى الحرص مع تحقيقيا، سبيل ىامًا في مكوناً  يصبح ثم ومن الرؤية، ىذه في

 كافة بتذليل القائد التزام ضوء في عمل من بو يقوم ما نحو فرد بالمسؤولية كل شعورو  الفريق، داخل

 (.2004جماعي )عارف،  بشكل أدائو وتشجع الفريق تعترض عمل التي الصعوبات

 تضعيا المنظمة التي والسياسات اتخاذىا يتم التي القرارات عمى تأثيراً  لو بأن الفرد إدراك ويعني :التأثير -3

 قميمة أمور عمى او يسيطر يؤثر الفرد كان إذا الشعور او اإلدراك ىذا يأتي وال بعممو تتعمق التي مكت خاصة

 المنظمة، أىداف تحقيق في تسيم شؤون ىامة في تأثيره لمفرد كان إذا وينمو يتكون ولكنو عممو، في األىمية

 وقد ,Herzberg)  (1999من الوظيفة ذاتياالدافعية النابعة  تمك لمفرد الداخمية الدافعية من يزيد الذي االمر

 .ككل المنظمة نتائج في الفرد مساىمة مدى أنو عمى التأثير2008)  ومعايعة، اندراوس(وضح

ورضاىم  دافعيتيم زيادة خبلل من العاممين تمكين في والمعنوية المادية الحوافز تسيم :العاممين فزح -4

 بنظام المناسب وربطيا الوقت في تقديميا وبشرط احتياجاتيم، تشبع عندما خاصة وبصفو الوظيفي، وانتمائيم

 والمنظمات العاممين لتطوير أداء حقيقي دافع بمثابة وتكون لمستحقييا، إال الحوافز تمنح ال لكي األداء، تقويم
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 يحصل التي والمكافأة التقدير ربط يتم أن النجاح يجب التمكين لجيود يكتب ولكي ،لمتمكين نيائي كناتج

 (.2008 )الجميمي، المنظمة بأىداف العاممون عمييا

 المنظمة، وتشجيع في القوة ىيكمية تغيير عمى والقدرة الرغبة لدييا يكون أن لممنظمة ينبغي :القوة -5

 يتعمق ما بكل في التصرف الحرية من المزيد منحيم خبلل من والنجاح، بالقوة الشعور عمى لدييا العاممين

 زيادة في الرغبة لدييم تكون أن الوقت ينبغي نفس في فإنو العاممين إلى بالنسبة أما. بيا المختصين بأعماليم

 من رغبو ىناك يكن لم إذا ألنو ذلك، في مساىمة المنظمة مدى عن النظر بغض ومسؤوليتيم، سمطتيم

 يكونون أكبر رةسيط في يرغبون الذين األفراد أن إلى إضافة لن تحصل، القوة في التحول عممية فإن العاممين

 (. 2010 ومتابعة لفرص التمكين )الجعبري، اندماجا أكثر

وترى الباحثة بأن أبعاد التمكين تتحقق من خبلل المشاركة بالمعمومات وبناء الييكل التنظيمي القادر عمى 

تدعيم تفويض السمطات وبناء فرق العمل لمبحث والتدريب، وأخيرا تبني ثقافة تنظيمية من شأنيا العمل عمى 

 كل ما سبق.

 خطوات تطبيق التمكين 2-1-5

 :التالية بالخطوات  يتم أن يمكن التمكين تطبيق أن 2008) ومعايعة، )اندراوس و   2004))العتيبي، ذكر

 يتبنى أن يريد لماذا المدير يقرر أن ىي الخطوات أولى إن :لمتغيير الحاجة أسباب تحديد: األولى الخطوة

 لتنمية أم اإلنتاجية، زيادة أم الجودة، مستوى لرفع أم العمبلء، خدمة لتحسين ىل ىو ن،العاممي لتمكين برنامج

ذلك  توضيح فان السبب، كان وأيا. المدير عن العمل عبء لتخفيف أم المرؤوسين، قدرات وميارات

 اإلدارة إلى توقعات التعرف في المرؤوسون ويبدأ التأكد، وعدم الغموض درجة من الحد في يساعد لممرؤوسين

 يحتاج التمكين، عميو الذي سيكون والشكل الييئة شرح أيضاً  المدراء عمى ويجب منيم، المتوقع وما نحوىم،
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 يحدد أن البد أنو حيث لمسمطات، المستوى الجديد يتضمنو وما لمعاممين ومحددة واضحة أمثمة لتقديم المدراء

 .التمكين جراءمن  لمعاممين ستعيد التي المسؤوليات دقيق بشكل المدير

 عمى لمحصول ماسة حاجة ىناك التمكين برنامج تنفيذ قبل :المدراء سموكيات في التغيير: الثانية الخطوة

 نحو جوىرية خطوة يشكل وىذا لممرؤوسين، السمطات بعض عن التنازل أو في التخمي المدراء ودعم التزام

 .تنفيذ التمكين

 التي القرارات طبيعة اإلدارة تحدد أن يفضل :المرؤوسون فييا ركيشا التي القرارات تحديد: الثالثة الخطوة

 يومي بشكل تتم التي القرارات نوعية تقييم يجب أنو كما بشكل تدريجي، المرؤوسون فييا يشارك أن يمكن

 فييا. يشاركوا أن يمكن التي القرارات نوعية تحديد من المدراء والمرؤوسون يتمكن حتى

 العمل فرق تبرز حتى العمل تصميم إعادة عمى المنظمة تعمل أن يجب :العمل فرق تكوين: الرابعة الخطوة

 تكون جماعي بشكل يعممون الذين العاممين تمكين عممية من أساسي جزء العمل فرق إذ إن طبيعي، بشكل

 .منفرداً  يعمل الذي الفرد من أفضل أفكارىم وقراراتيم

 فإنيم لممنظمة، أفضل قرارات اتخاذ من المرؤوسون يتمكن لكي :المعمومات في المشاركة: الخامسة الخطوة

 لتمكينيم فرصة أعطوا الذين لمعاممين يتوافر أن ويجب ككل، والمنظمة وظائفيم معمومات عن إلى يحتاجون

 تفيم يسيمون في وتجعميم لممنظمة، أفضل قرارات اتخاذ في تساعدىم التي والبيانات لممعمومات من الوصول

 .نجاح المنظمة إلى النياية في يؤدي مما العمل، فرق في والمشاركة بوظائفيم، القيام كيفية

 القدرات يمتمكون الذين األفراد اختيار عمى تعمل أن لئلدارة البد :المناسبين األفراد اختيار :السادسة الخطوة

 لكيفية ومحددة ةواضح معايير توفير يتطمب وىذا جماعي، بشكل اآلخرين مع تؤىميم لمعمل التي والميارات

 .لمعمل المتقدمين اختيار األفراد

 يجب حيث .العاممين تمكين لجيود األساسية المكونات أحد ىو التدريب إن :التدريب توفير: السابعة الخطوة

حل  مثل بالتمكين المتعمقة القضايا من العديد حول تدريبية برامج توفير المنظمة تتضمن جيود أن
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 والتحفيز. العمل، فريق مع والعمل الصراع، دارةوا   واالتصال، المشكبلت،

 بالتمكين المقصود وتوضيح شرح يتم أن يجب :التمكين وأىداف التوقعات لتوضيح االتصال: الثامنة الخطوة

 اإلدارة توقعات لتوصيل كوسيمة اإلدارة عمل خطة واستخدام ومتطمبات وظائفيم، بواجبات يتعمق فيما لمعاممين

 تتعمق أن يمكن األىداف وتمك فترة، كل تحقيقيا يجب التي األىداف لممرؤوسين دد المدراءيح حيث لمعاممين،

 .والتطوير التعمم أو بأداء العمل

 ربط يتم أن يجب النجاح التمكين لجيود يكتب لكي :والتقدير لممكافآت برنامج وضع: التاسعة الخطوة

 لممكافآت نظام تصميم طريق عن وذلك لمنظمة،ا بأىداف عمييا العاممون يحصل التي والتقدير المكافآت

 .العمل فرق خبلل من العمل أداء نحو تفضيل اتجاىاتيا مع يتبلءم

 من الحذر يجب وىنا وليمة، يوم في العمل بيئة تغيير يمكن ال :النتائج استعجال عدم: العاشرة الخطوة

 مسؤوليات عاتقيم عمى يضيف أن مكني برنامج إليجاد محاولة أية العاممون حيث سيقاوم التغيير مقاومة

إليجاد  وقتيم والعاممون اإلدارة تأخذ أن نتوقع فإننا تغييرًا، سيتضمن لمتمكين برنامج تبني وبما أن جديدة،

 سريعة، نتائجعمى  الحصول استعجال عدم اإلدارة عمى يجب وبالتالي التمكين، لبرنامج الجديدة المتطمبات

 .المنظمة في األطراف جميع وتتضمن وقتاً  تأخذ وىي شاممة، عممية فالتمكين

  للتمكين األساسية الخطوات 2-1-5-1

 أو الفردي المستوى عمى تؤخذ ربما الخطوات هوىذ لمتمكين األساسية الخطوات ( أدناه1-2رقم ) شكل يبين

 دأتب حيث بخطوة خطوة العممية سير ىي طريقة وأفضل المنظمة، مستوى عمى أو الجماعة مستوى عمى

 والمجموعات الكامل، التمكين ، وأخيراالتفويض ثم المشاركة، وتميياالمشورة  إلى تصعد ثم المعمومات بتبادل

 اإلخبلص مدى تقييم يتم مرحمة كل وفي المجموعة، بيا تمر خطوة كل في الخبرة تكتسب أن يجب المشاركة

 . والعاممين اإلدارة بين المتبادلة والثقةزام االلت من عال مستوى يتطمب التمكين أن حيث المديرين، بين والثقة
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 (1-2شكل رقم )

 الخطوات األساسية لمتمكين
 (42: 2003: )أفندي، المصدر

       

 التمكين مستويات 2-1-5-2

 افساح خبلل من وذلك المنظمة، داخل جدوى ذي فعال، إداري مستوى إيجاد إلى التمكين عممية تيدف

 بأن المديرون يعمم أن ويجب .لممنظمة بالنسبة حاجة وذا ضروريًا، يرونو ما وايفعم بأن لمعاممين، المجال

 وىذا، إلييم ترد التي المعمومات عمى بناء القمة، إلى القاعدة من يحدث أن البد لمنظماتيم، الحيوية إعادة

 في. والبشرية اإلدارية،و  والمالية، الفنية، جوانبيا كافة ويشمل االدارية، المنظمة بناء إعادة إلى يحتاج بدوره

 (2003 أفندي،) المنظمات في التمكين ومستويات تسمسل أفندي يوضح 2-2رقم  التالي الشكل
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 (2-2شكل رقم )

 تسمسل ومستويات التمكين
 (2003المصدر )أفندي وعطية، 

 

 عدم ومن األكثر، إلى األقل من متبلحقة ومراحل بمستويات يتدرج التمكين أن (2-2) رقم شكل من نستنتج

 .الكاممة المشاركة إلى القرارات واتخاذ السمطة في العاممين مشاركة

 متطمبات نجاح إستراتيجية التمكين 2-1-6

( عوامل متعددة يمكن أن تساعد المنظمة في نجاح عممية تمكين أفرادىا العاممين 138: 2008حدد )جودة، 

 ىي:

 مدى رغبة الرؤساء تخويل صبلحياتيم لممرؤوسين.  .1

 ثقة المتبادلة بين الرؤساء والمرؤوسين. ال .2

 فاعمية نظام االتصال والتغذية العكسية.  .3
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وجود نظام عادل لمتوظيف قائم عمى أساس توظيف األفراد المؤىمين الذين يممكون ميارات عالية في  .4

 مجال عمميم. 

 وجود نظام موضوعي لتقييم األداء.  .5

 ربط األداء بالحوافز المادية والمعنوية.  .6

 يب المسؤولين عمى تحمل المسؤولية واألعباء الموكمة إلييم. تدر  .7

( إلى بعض العوامل التي يمكن أن تساىم في نجاح التمكين في المنظمات العربية 2005وأشار )العتيبي، 

 وىي كاآلتي:

 االتجاه نحو البناء التنظيمي المرن. .1

 السماح بتبادل المعمومات. .2

 التوجيو والتحكم.التخمي عن نظام اإلشراف القائم عمى  .3

 توفير التدريب المبلئم لمقيادات اإلدارية.  .4

 تطبيق اإلدارة العقائدية. .5

 ( فأشار إلى أن نجاح التمكين يعتمد عمى الخطوات اآلتية:Dess et al ,2007أما )

 البداية من األسفل لفيم حاجات العاممين. .1

 تعميم العاممين ميارات اإلدارة الذاتية.  .2

 السموك التعاوني.بناء الفرق لتشجيع  .3

 تشجيع تبني المخاطر المتسمة بالذكاء. .4

 الثقة بقدرة األفراد عمى األداء. .5

( أن ضمان زيادة Ivancevich and Matteson,2002 & Ivancevich et al ,2008ويرى )

 فاعمية عممية التمكين يتوقف عمى اتباع المسارات اآلتية من قبل المدير:

  تفويض المسؤولية والسمطة معا. .1

 االبتعاد عن الدور األبوي في اإلدارة ولعب دور الشريك. .2
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 طمأنة المرؤوسين قوال وفعبل من أن ارتكاب الخطأ وارد.  .3

أىمية المشاركة بالمعمومات، فالعاممون الممكنين يجب أن يمتمكوا المعمومات الكافية وبذلك يكونوا  .4

 قادرين عمى رؤية الصورة الكبيرة. 

ج التدريب لمعاممين، بحيث تكون ىناك امكانية تطوير ميارات العاممين إتاحة الفرص وتوفير برام .5

 ألداء مسؤوليات العمل الجديد بنجاح. 

األىمية الدائمة لمتغذية العكسية لؤلداء، فمن امميم جدا لمعاممين الممكنين حديثا التعمم إلتقان التغذية  .6

 العكسية. 

 التمكين تطبيق لفشل المحتممة األسباب 2-1-7

 :ومنيا األسباب من لمعديد ترجع اإلداري التمكين عممية فشل أنFORRESTER (2000, P.67 ) يرى

 .والنفوذ السمطة فقدان من لتخوفيم ذلك ويرجع التمكين، مفيوم تطبيق المديرين رغبة عدم 1-

 لمفيوم رادفم السمطة تفويض مفيوم راواعتب طة،مالس وتفويض التمكين بين مفيومي المساواة 2-

 .تمكينال

من  لرغماب األخرى اتالمنظم في ةالناجح التمكينرامج ب ةاومحاك نقل طريق عن كينالتم قيتطب 3-

 .منظمة كل ظروف اختبلف

 .السمطة في المشاركين حاجات راعاةم عدم 4-

 .والمسؤولية المحاسبة شيوع 5-

 ,Greasley 2005و ((Danbom 2007, p.32( و55ص ،2007) العتيبي من كل أشار أيضا

p.354)) ا:مني التمكين عممية لفشل أخر أسباب إلى  

 .التمكين بأىمية العميا اإلدارة قناعة عدم 1-

 .الوظيفية ومناصبيم مراكزىم عمى المديرين حرص 2-

 .المسؤولية تحمل عن وعجزىم العاممين ميارات ضعف 3-
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 .اإلدارية مستوياتو وتعدد التنظيمي الييكل رتابة 4-

 .أدائيم وىومست العاممين معنويات عمى سمبا ينعكس مما الصحي، غير ظيميالتن المناخ 5-

 .الحوافز نظام عدالة عدم 6-

وترى الباحثة أن أىم األسباب لفشل تطبيق التمكين ىو عدم قناعة اإلدارة العميا بأىمية تمك العممية إضافة 

ينعكس سمبا عمى المنظمة  تنظيمي ممااليكل تخوفيا من فقدان السيطرة ووجود رتابة في الي إلى

 ومخرجاتيا . 

  أخرى إدارية ومفاىيم التمكين بين ةالعالق 2-1-8

 ومن ىذه بينيا، عديدة خبلفات ىنالك أن إال التمكين، مفيوم من القريبة الصمة ذات المفاىيم من العديد يوجد

 :المفاىيم

 عممية للتسيي مرؤوسينال إلى الصبلحيات من جزء تخويل ىو التفويض: والتفويض التمكين -1

 عممية التفويض فإن كذلك النيائية، النتيجة عن المفوض مسؤولية يمغي ال السمطة تفويض فإن لذلك التنفيذ،

 (2006. )العمري، أجميا من التفويض تم التي الميمة بانتياء تنتيي مؤقتة

 :التالية األوجو في والتفويض التمكين بين االتفاق ويتمثل

طبلق القرارات اتخاذ في لممشاركة ييدفان حيث :يمامن كل من اليدف  اإلبتكارية الخبلقة القدرات وا 

 الحد خبلل من التمكين تكمفة من والحد لمعاممين الوظيفي الرضا من المزيد تحقيق إلى باإلضافة لمموظفين،

 النصح تقديم فيو  لممسؤولية الرؤساء تحمل استمرار في يشتركان، و الضرورية غير اإلدارية المسؤوليات من

  .وقدراتيم مياراتيم تحسين عمى ومساعدتيم لممرؤوسين والتأييد والدعم واإلرشاد

 تركيز وكذلك عدم حميا عمى األقدر فإنيم لممشكمة، أقرب األفراد أن وىو :عميو يقوم الذي األساس حيث من

 (2006. )خطاب، األعمى المستوى في المنظمة في القرارات اتخاذ

 :التالية األمور في تكمن والتفويض التمكين بين ختالفاإل أوجو أما

   وجوىر أساس فيو تفويض، مجرد من أكثر فيو التفويض، من وأشمل أوسع مفيوم التمكين عتبري -
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 الذاتية والدافعية اإلبتكار

  المنظمة داخل التمكين لتحقيق وسيمو التفويض -

نما مؤقتة ةعممي ليس أنو كما العاممين بمشاعر يرتبط التمكين -  من لمجموعو ىو إدراك دائم وا 

  لتحقيقيا مستمر بشكل المنظمة تسعى التي األبعاد

سمسمة  في أسفل الى القرار صنع سمطة تفويض عممية بانيا تعرف البلمركزية: والالمركزية التمكين -2

والتفويض  مركزيةالبل من عمأو  شملأ مفيوم التمكين ان كما التفويض، من اوسع مفيوم بذلك وىي األوامر

 (2010. )ثابت، لممرؤوسين والمعمومات والواجبات والميام المسؤوليات تفويض باعتباره

جودة  تحسين في تساىم التي الرئيسة الموضوعات من العاممين مشاركة تعتبر: والمشاركة التمكين -3

عمى  وتعمل وأىدافيا، منظمةلم الشاممة الرؤية لممرؤوسين تمنح كذلك المنفذين مقاومة من والحل القرارات

 وخمق صف اإلدارية المرؤوسين ميارات تنمية في تساعد وكذلك المنظمة أعضاء بين المتبادل الفيم زيادة

 النظر بين وجيات وتقريب الجماعي القرار عمى الواقعية إضفاء عمى تعمل كما القرارات، لمتخذي ثاني

 (2006حافظ، (والمرؤوسين الرؤساء

 لمفرد، الوظيفي المركز من تنبع وىي لآلخرين، األوامر إصدار في الحق ليا السمطة: والقوة طةوالسم التمكين

 ممارسو حق التمكين يتضمن بينما معينة، طرق في ليتصرفوا اآلخرين في التأثير عمى القدرة فيو القوة أما

 الذي بالعائد صمو ليا تيالمعمومات ال ومشاركة الخدمة تقديم عممية خبلل التصرف حرية من قدر العاممين

 (2003 )عبيد، .والمشاركة الفيم من العاممين تمكن التي والمعرفة المنظمة، عمى يعود

 المبحث الثاني: التخطيط التشغيمي  2-2

 تمييد:  2-2-1

من شأنو  الذيو  االرتجال أو العشوائية فالتخطيط يبعد المنظمة عن اإلدارة، وظائف أىم من التخطيط يعتبر

       التخطيطتيدد مستقبميا ووجودىا، ف بالحسبان ليست ومواقف لمفاجآت عرضةعل المنظمة أن يج
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لعمل ل امراح وتحديد وتخصيصيا، لذلك البلزمة الموارد وتييئة تحقيقيا، ووسائل تحديد األىداف ضمنيت

 .(2010األشقر والوادي،. )وأولوياتو

 القرن العشرون شيدىا التي والتطورات المتغيرات حقلتبل نتيجة متزايدة تحديات اليوم الحديثة اإلدارة تواجو

 نجاح. ان والعشرين الحادي القرن في والتطورات المتغيرات ىذه امتداد وتوقع منو، األخيرة الحقبة في خاصة

 وضع يتطمب وىذا وأىدافيا، وغاياتيا تحقيق رسالتيا عمى مقدرتيا مدى عمى يتوقف فشميا أو المنظمة

تمك االستراتيجية.  لتنفيذ والسعيتأخذ بعين االعتبار المتغيرات المختمفة المحيطة بالمنظمة  استراتيجية معينة

 (2015)السكارنة، 

مما يحتم عمى مدراء المنظمات  المخاطرة درجة وزيادة السريع بالتغيرتتصف بيئة العمل لممنظمات اليوم 

العديد من  أشارتولقد  والنجاح لمنظماتيم. ضرورة القيام بالتخطيط االستراتيجي لضمان البقاء واالستمرار

 حمامي والشيخ، (.وفعالية نجاحا أكثرتكون  االستراتيجي التخطيطقوم بت التي المنظمات أن إلى الدراسات

2010) 

تؤثر وتتأثر بالبيئة الداخمية والخارجية، وىذا التأثير المتبادل ال بد أن يي فتعتبر المنظمة نظاما مفتوحا، 

ياغة االستراتيجيات التي تتبنى التغيير الحاصل في البيئة بحيث يكون ىناك توافق وانسجام ص فيينعكس 

بين موارد المنظمة والبيئة واالستراتيجيات المصاغة تحقيقا لمميزة التنافسية ومواجية التيديدات وكسب الفرص 

 (2013 )الشيخمي، .البيئية مع اعتبار نقاط القوة والضعف الداخمية لممنظمة

 مفيوم التخطيط  2-2-2

 ،"زمنية محددة فترة في معينة أىداف أو ىدف، لتحقيق ومنظم ومقصود موجو جيد"و أن عمى التخطيط يعرف

 عممية وجيوت أجل من الوسائل المعرفية أفضل لتطبيق منظم وأسموب تفكير، طريقةو "بأن فريدمانيعرفو و 

    (64: 2015 )الحبليقة،. متفق عمييا" محددةو  واضحة أىداف تحقيق بقصد وضبطيا الراىنة، التغيير

 لمسوق، المستقبمية األىداف تحديد خبلليا من يتم "عممية نوأ عمى التخطيط( 3: 2011)غانم،  ويعرف

 .األىداف" ىذه لتحقيق المناسبة الوسائل وتحديد السياسات واالستراتيجيات ووضع
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 بين التوازن من حالة إحداث تتضمن وواقعية دةمقصو  عممية التخطيط ( أن27: 2009، )أبو النصر ويرى

 بأفضل درجات اليدف، أقصى إلى الوصول محاولة طريق عن والزمن، اليدف والموارد :ىي ثبلث عناصر

 المستقبمية األحداث توقع تتضمن عممية التخطيط أن يعني مما مستطاع، وقت أقصر وفي لمموارد، استخدام

 ليا. عمى االستعداد والعمل

الوسائل  وتحديد المنظمة أىداف وضع أنو: عممية عمى التخطيط( 18: 2008)الغالبي والعامري،  ويعرف

 .حال بأحسن إلييا لموصول البلزمة

 التخطيط االستراتيجي  2-2-3

 الطريقة وىو والتنفيذ معا، التخطيط عامل فيو يدخل وابتكاري إبداعي تفكير أسموب االستراتيجي التخطيط يعد

 يجب ما إلى التوجو صورة أغراضيا، وىو لتحقيق الرئيسة جيودىا وتنظم مواردىا المنظمة ياب تخصص التي

 في التحكم من حالة إلحداث المحاولة الجادة ىو لو النيائي واليدف مستقببل، المنظمة عميو تكون أن

 (2010. )مصمح، القرار متخذ لصالح المحيطة الظروف

 بطريقة المؤسسات العمل في نظام وتحويل تغيير إلى تيدف إدارية يةعمم بأنو التخطيط االستراتيجي ويعرف

. )السقا، المختمفة النظم في المشكبلت اإلدارية حل ومنياج طريقة تحدد فمسفة وىو والفاعمية، الكفاية تحقق

2015) 

دامة العبلقة ىو "أن التخطيط االستراتيجي فترى  (2014، )زعيبيأما  بين عممية إدارية خاصة بوضع وا 

عادة ترتيب األنشطة بالشكل الصحيح الذي يحقق النمو واألرباح في المستقبل . "أىداف المنظمة وتطمعاتيا وا 

عممية مقصودة ليا ىدف واضح، يتوفر فيو "تعرف التخطيط التشغيمي عمى أنو ( ف2013، أما )الشيخمي

 . "العنصر المادي والبشري، وأنو عممية تنبؤ وتوقع المستقبل

عممية التحكم والسيطرة عمى "( التخطيط االستراتيجي بانو Aldaheyyat & Twaissi ,2011) عرفكذلك 

العمميات بين جميع وحدات األعمال ضمن مؤسسة العمل، لمتقدم نحو تحقيق األىداف واستغبلل الفرص 

ين أداء السوقية في المستقبل، وتعزيز التواصل الداخل بين الموظفين وتشجيعيم، وتغيير مواقفيم لتحس

 ."المنظمة
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جيد منظم لممساعدة في تشكيل "التخطيط االستراتيجي ىو فإن ( BRYSON,2011ومن وجية نظر )

 ."االجراءات والقرارات البلزمة لممؤسسة وانو بمثابة خارطة طريق

 زمنية وبرامج واستراتيجيات أىداف يعرف التخطيط االستراتيجي عمى أنو عممية اتخاذ قرارات ووضعكما و 

 الفرص مع بفاعمية لمتعامل األجل طويمة بأنو تطوير لمخطط تعريفو وتم كما ومتابعتيا، وتنفيذىا ستقبمية،م

 اإلدارة ليوإتمجأ  الذي العممي األسموب وبعرف أيضا بأنو المحبطة، الخارجية البيئة في الموجودة والتيديدات

 (2012. )قباجة، المنشودة إلى األىداف وصوال وادارتيا المتاحة الموارد وتوظيف رصد في

الرؤية والتصور الذي يضعو مجمس إدارة المنظمة عن "( أن التخطيط االستراتيجي ىو 2018ويرى )طوقان،

الوضع التنافسي الذي يطمحون ان يكون عميو ذلك الوضع في المستقبل وتحديد الزمن المستيدف لذلك، 

المتاحة، وبعد دراسة تحميمية لبيئة المنظمة داخميا  بحيث يكون ذلك من خبلل التخطيط لتوظيف كافة الطاقات

 ."وخارجيا واستيداف الوضع التنافسي الذي ستكون عميو المنظمة في المستقبل

 عمميةيمثل أنو  كما ،منظمةال نجاح يعزز الذي التخطيط أنواع من نوعإذن ىو  االستراتيجي لتخطيطفا

 من تمكن المؤسسة طريق خارطة بمثابة تعد استراتيجية بناء إلى وييدف المدى، وطويمة موجية مستقبمية

 قرارات واتخاذ ورسالة محددتين، رؤية وضع خبلل من وذلك المرجوة، نتائجيا وتحقيق المستقبل إلى العبور

 (Achampong, 2010). أىدافيا لتحقيق فعالة

 االستراتيجي التخطيط فوائد 2-2-3-1

  (2018)الكرخي،  :التالية الفوائد يحقق كونوب االستراتيجي التخطيط أىمية تتمخص

 لمتغيراتيا االستعداد والتحوط عمى المنظمة فيساعد ليا والتييؤ باألحداث والتنبؤ لممستقبل توضيحو .1

 .لمواجيتيا الكفيمة اإلجراءات واتخاذ القادمة

 األفضل ريقالط تحديد خياراتيا في العمل وسموك في العقبلنية الطريقة استخدام عمى المنظمة يساعد .2

 .أىدافيا لتحقيق
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 ىذا من نتائج أفضل وتحقيق واالقتصادية المالية لقدراتيا الرشيد التوظيف عمى المنظمة يساعد .3

 .المستقبل في التوظيف

 االستراتيجية بناء يشارك جميعيم في حيث المنظمة أفراد لكافة الخبرة ويكسب الجماعي العمل يعزز .4

 .أىدافيا ووضع

 التي ألنشطتيا والصعوبات الرئيسية القضايا كشف خبلل من المنظمة داءأ تحسين عمى يساعد .5

 .بسرعة المتغيراتو  الظروف مع بكفاءة والتعامل تواجييا

 الداخمية عمميا معموماتية لمختمف جوانب قواعد ودراساتيا وبناء المنظمة معارف توسيع عمى يعمل .6

 .بيا المحيطة الخارجية البيئةو 

 متوائمة عمل وذلك بإحداثو أنظمة المنظمة أنشطة واتساق تكامل عمى اتيجياالستر  التخطيط يساعد .7

 .والتضارب التقاطع عن بعيدة ومتكاممة

 منطمقات التخطيط االستراتيجي  2-2-3-2

 إن من أىم منطمقات التخطيط االستراتيجي التي ال بد أن يأخذىا المخططون بعين االعتبار كما اشار ليا

توفير  توفيق بين مصادر األموال واستخداماتيا من حيث حجم االستخدام وفترتو،ىي: ال (2018)طوقان، 

الفرص التنافسية البلزمة المناسبة لممنظمة في السوق الذي يعمل فيو محميا واقميميا وعالميا، مراعاة ضبط 

والعمل عمى وتخفيض مخاطر االستخدام لمموارد، تحقيق التوازن بين كل من تحقيق العوائد ووجود المخاطر، 

 تحقيق العائد الذي يغطي التكاليف بحدىا األدنى ويزيد عمييا.

 :ىمية االىتمام بالتخطيط االستراتيجيأ 2-2-3-3

كونو عممية تنبؤ طويمة األجل وتوقع ما ىمية التخطيط االستراتيجي تأتي من أن أ( 2010أوضح )ياسين، 

 في الوقت الحاضر ومن اىميا: متحديات التي تواجو المنظماتسيحدث وتخصيص الموارد ل

 .تسارع التغيير الكمي والنوعي في بيئة االعمال .1

 .زيادة حدة المنافسة بين المنظمات .2

 .عدم االستقرار في اوضاع السوق .3
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 .التغير التكنولوجي .4

 .كونية االعمال .5

  .التحول من المجتمعات الصناعية الى مجتمعات المعرفة .6

  التخطيط التشغيمي 2-2-4

 مة:مقد 2-2-4-1

لمتخطيط االستراتيجي مستويات تنظيمية متنوعة، يأتي في قاعدتيا مستوى التخطيط التشغيمي، والذي يعبر 

عن استراتيجيات تنفيذية، وىي استراتيجيات خاصة بالتشغيل الجاري لؤلنشطة التي تتضمنيا الخطة التنفيذية 

والتخطيط التشغيمي  االستراتيجين التخطيط أو جداول العمل التي تعرف بالخطط التشغيمية، ونظرا لمتمازج بي

فإن ىناك تشابيا كبيرا في بناء الخطط واعدادىا في عممية التخطيط، وال يختمف ذلك في نوعية التخطيط 

سواء كان استراتيجيا أو تشغيميا، ألن الجميع ينبغي أن يجيب عن األسئمة الرئيسية في التخطيط وىي: ما 

 (2013ماىر، )أىدافنا؟ وكيف نصل الييا؟ 

المنظمات بمختمف أنواعيا وقطاعاتيا، وبدأ يأخذ مكانتو قبل  بعد أن اتسع استخدام التخطيط االستراتيجي من

في اىتماماتيا، ويحتل أولوية في مناىج عمميا، وحيث أن الخطة التنفيذية تشكل القمب العممي لما تحتويو 

ل جميع البرامج يشعار، وما تجسده من أىداف، فإن تحو الخطة االستراتيجية لممنظمة من رؤية ورسالة وقيم و 

والمشاريع واألنشطة التنفيذية إلى مجموعة من الخطوات واإلجراءات اليومية التي تبين كيفية التطبيق الفعمي 

 يمثل حيث أن التخطيط التشغيمي ،لكل نشاط عمى أرض الواقع، ىو ما يطمق عميو الخطة التشغيمية لممنظمة

 مي في تطبيق الخطة التنفيذية،.األساس العم

عمى أساس ما تقدم تعتبر عممية التخطيط التشغيمي نوع من األعمال التنظيمية السنوية واليومية لكل سنة 

عمى انفراد من مشاريع الخطة التنفيذية، حيث يجري تطبيق كل مشروع ومتابعتو داخميا من قبل أي من 

تحقيق األىداف الواردة في تمك الخطة، وليذا فإن الخطة  الوحدات التنظيمية في المنظمة، لغرض ضمان

التشغيمية تعتبر أحد أىم األدوات الرئيسية التي تساعد العاممين في المنظمة عمى تنفيذ ما ورد فييا من 

 (2018. )الكرخي، مشاريع وبرامج وأنشطة
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 مفيوم التخطيط التشغيمي: 2-2-4-2

االستراتيجية تحت المجير، وُينَظر في  نظمةوَضع خطة المىو ما يحدث عندما تُ التخطيط التشغيمي  

التفاصيل بغية تنفيذىا عمى أرض الواقع  وىو موجو نحو المستقبل، حيث يرسم ميزانيات اإلدارات وأىدافيا 

الخطط  (2021. )السيد، لدفع نجاح الخطة االستراتيجية بأنشطة محددة قائمة عمى فريق عمل مناسب

لموصول إلى أىدافيا. وىي في عممية التخطيط  نظمةئل المناسبة والمحددة التي تتبعيا المالتشغيمية ىي الوسا

تمثل المرحمة التي يتوجب فييا إشراك األشخاص المعنيين بتطبيق الخطة بشكل فعال، حتى لو لم يكونوا 

 . مشتركين في المراحل المبكرة من التخطيط

ة ىي ناتج عممية التخطيط وااللتزام بأساليب عمل واجراءات ن الخطة التشغيميفإ( 2017كما ترى )الشيري ،

محددة، في صورة برنامج عمل مكتوب، مكون من مشروعات وبرامج يتوقع أن تقوم بيا المؤسسة من أعمال 

 لتحقيق األىداف المتفق عمييا.

ىداف االستراتيجية إن اليدف األول والرئيس من الخطط التشغيمية ىو تحديد ما يجب أن يتم تنفيذه لتحقيق األ

 ومن األىداف األخرى اختبار مدى صبلحية الخطة االستراتيجية لمتنفيذ.  ،والتفصيمية

 وتتكون الخطط التشغيمية من العوامل الخمس التالية:

 الخطوات أو اإلجراءات المطموبة. (1

 األشخاص الذين سيتحممون مسؤولية تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح. (2

 الخطوات أو اإلجراءات.البرنامج الزمني لتنفيذ  (3

 الموارد التي سيتم تخصيصيا لمتنفيذ. (4

 اآللية التي ستتبع لجمع المعمومات عن التقدم في كل مرحمة. (5

 العالقة بين التخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيمي 2-2-4-3

ط في ككل وليس قسم بعينة ويحتوي عمى خطظمة التخطيط االستراتيجي ىو تخطيط طويل األجل يشمل المن

ما التخطيط التشغيمي أالعمبلء وغيره.  ةكيفية النيوض بالشركة واالستحواذ عمى نسبة من السوق وكسب ثق

                               ةو تشغيميأىو قصير االجل سنو مالية منظمة، و قسام داخل الأفيو يشمل 
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   باآلتي: أىم االختبلفات بين التخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيميوتتمثل  ييما أقصر.أ

التخطيط لمتابعة رؤية المنظمة بالتخطيط االستراتيجي. ُيعرف التخطيط لتحقيق األىداف  ُيعرف .1

 .التكتيكية لممنظمة باسم التخطيط التشغيمي

 .التخطيط االستراتيجي طويل األمد بالمقارنة مع التخطيط التشغيمي .2

 .يتم التخطيط التشغيمي لدعم التخطيط االستراتيجي .3

في االعتبار البيئة الداخمية والخارجية لؤلعمال. عمى العكس من ذلك، يأخذ التخطيط االستراتيجي  .4

 .ييتم التخطيط التشغيمي بالبيئة الداخمية لؤلعمال

يتم التخطيط االستراتيجي من قبل اإلدارة العميا، في حين أن التخطيط التشغيمي ىو وظيفة لئلدارة  .5

 .المتوسطة المستوى

 .أكمميا، لكن التخطيط التشغيمي يتم في وحدة أو قسم معين من المنظمةيغطي التخطيط االستراتيجي المنظمة ب

 شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية: لثالثاالمبحث  2-3
 تمييد 2-3-1

 يجتمب الخدمات وصناعة التحويمية، الصناعة من مزيج" بأنو تتصاالواال المعمومات تكنولوجيا قطاع ُيعرَّف

 فييا بما كافة، األخرى القطاعات إلييا تستند ركيزة وىو ".الكترونيإ ويعرضيا ا،وينقمي والمعمومات، البيانات

 التنمية يتيح بالتالي وىو والسياحة، والمصارف والتجارة والُحكم والتعميم والصحة والنقل عةراوالز  الصناعة

زىا المختمفة بأبعادىا قتصاديةواال جتماعيةاال  في المباشرة االستثمارات بين قوية إيجابية عبلقة وثمة. ويعزِّ

 كل أن أي ،3ى إل 1 نحو تعادل مضاعفة نسبة مع العمل، فرص وخمق تتصاالواال المعمومات تكنولوجيا

 قطاع وألن. أخرى قطاعات في وظائف ثبلث تستحدث ت،تصاالواال المعمومات تكنولوجيا في جديدة وظيفة

 ُيعتبر فإنو التكمفة، حيث من فعالة بطرق عموماتالم لنقل وسيمة يوفر تتصاالواال المعمومات تكنولوجيا

. لمتنمية رئيسي محرك بأنو القطاع ىذا وصفنا ما إذا ال نبالغو . المعرفة عمى القائم قتصاداال إلقامة أساسيا

.https://al-shabaka.org 

https://al-shabaka.org/
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 خصبة، مناقشات تشيد الفمسطينية، وساحتنا العربية نامنطقت ضمنو ومن والعالم بالقصيرة ليست مدة منذ

 التي راتوالتغيرات التطو  مع لمتعامل األمثل الطريقة إلى ىتداءاال إلى تيدف متعددة ومشاريع كثيرة تراومباد

 اآفاق فتحت قد تراالتطو  ىذه مثل وأن خاصة منيا، لبلستفادة المعمومات  وتكنولوجيا تتصاالاال ثورة تواكب

 المحاق من تتمكن لم التي واألخرى تقنيا، المتقدمة المجتمعات بين اليوة ولجسر لمتنمية متعددة وأبواب جديدة

 مجتمع" منيا جديدة مصطمحات تيجياتراواإلست تالمقاال من العديد وفي السطح، عمى وظيرت الركب، بيذا

 //:www.wafainfo.ps http . الديجيتال عالم "وحتى "الرقمي المجتمع"و "المعمومات مجتمع"و "المعرفة

 قتصاديةاال أبعادىا بكل الحديثة تصالاال وسائل ثورة ىي والعشرين، الحادي لمقرن الرئيسية الميزة أن شك ال

 كافة في اليائل يالمعمومات نفجاراال من تأثرت والتي والثقافية واإلعبلمية والسياسية جتماعيةواال والتكنولوجية

 .http://www.wafainfo.ps المجتمعات بين وانتقاليا إتاحتيا وسبل البشرية، المعرفة جوانب

 الحصار حالة إلى التطور ىذا ءراالخب بعض ويعزو .مةعظي تطورات فمسطين في القطاع ىذا استخدام تطور

 والدولي، المحمي لبلتصال بديمة ووسائل طرق إلى لموصول الكثيرين وحاجة مسطيني،الف المجتمع يعيشيا التي

 عمى ةزايدمت بصورة عتماداال إلى أدى ما حتبلل اال يضعيا التي والعسكرية الجغرافية الحواجز وتجاوز

 .pshttp://www.wafainfo .اإللكتروني والتواصل تصالاال

 في فمسطينقطاع االتصاالت  2-3-2

ان التطور المستمر والسريع في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات يفرض عمي الوزارة إيجاد إطار 

في السوق،  والشفافية تعزز المنافسة العادلةتنظيمي، وسياسات وتشريعات تساعد في التنمية المستدامة ، و 

ويساعد قطاع االتصاالت في الوزارة في بناء مجتمع معرفي من خبلل  .نفضبًل عن توفر الحماية لممستفيدي

 تييئة بنية تحتية قوية ومتطورة، ومجتمع قادر عمى التواصل باستخدام أحدث تقنيات االتصاالت والمعمومات

وتعمل الوزارة عمى تنمية قطاع االتصاالت الفمسطيني من خبلل سياسة واضحة واستراتيجية وطنية تم 

وتمثمت بالقطاع الخاص والقطاع االكاديمي ىا بمشاركة كل االطراف الفاعمة في مجال االتصاالت اعداد

http://www.wafainfo.ps/
http://www.wafainfo.ps/
http://www.wafainfo.ps/
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اتصاالت حديثة ومتطورة  ىذه االستراتيجية الى توفير بنيةباإلضافة لمخبراء في ىذا المجال، حيث تيدف 

حرر ومنظم ضمن تغطي كافة المحافظات الفمسطينية وبجودة عالية، وتعمل عمى ايجاد سوق اتصاالت م

بيئة تنافسية عادلة تشجع االستثمار ، كما تيدف االستراتيجية الوطنية الى وضع االطار القانوني الناظم 

 .لقطاع االتصاالت

 http://www.mtit.gov.ps 

 في فمسطينشركات االتصاالت الخموية  2-3-3

 جوال شركة 

خدمة  تقديم الرائدة في الشركة وتعتبر الفمسطينية، االتصاالت مجموعة شركات دىإح ىي جوال شركة

 من عام نيسان شير وفي مشترك، المميون حاجز "جوال "تخطت  2007عام بنياية .فمسطين في االتصال

مميون مشترك مع نياية العام  2.95 من ألكثر خدماتيا اليوم لتقدم مشترك، المميوني حاجز تخطت 2010

 اىتماميا عبر المجتمع، مع واالعتمادية والكفاءة الثقة جسور مد عمى الفائقة قدرتيا أثبتت بعد أن ،1620

 التي األىداف تحقيق في لمغاية قصير وقت في  "جوال" نجحت انطبلقتيا، ومنذ .واألفراد بجميع الفئات

 شيادة عمى لحصوليا باإلضافة الفمسطينية، السوق من %72تمثل سوقية بحصة أعينيا، نصب وضعتيا

 . 2004عام  (ISO14001)العالمية "إدارة البيئة جودة"

 موزع  1,000 من وأكثر المستويات، أعمى عمى مجيزة مركزا  29تضم التي خدماتيا مراكز شبكة وعبر

 تأدية الميمة من "جوال "تمكنت غزة، وقطاع الضفة في بيع منفذ  10,000من وأكثر وفرعي، رئيسي

 .أعماليم بينيم وانجاز فيما التواصل في عمييا يعتمدون الذين لمشتركييا اليمنى الذراع إلى تحولوال الصعبة،

 دولة، 170 من أكثر في مشغبل،  436من أكثر مع الدولي التجوال خدمة "جوال "وفرت لذلك، وباإلضافة

 .غزة وقطاع الضفة مناطق من  % 98إلى يصل تغطية وبمستوى

http://www.mtit.gov.ps/
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 لتثبت أن ،"جوال "تخطتيا التي العديدة والمعوقات الصعبة الظروف رغم جازات،اإلن ىذه كل تحققت وقد

نما مصادفة، ليس األمر  إحدى "جوال "دخمت وقد  .إليو الوصول في ومثابرة النجاح عمى مدروس إصرار وا 

 التي اإلسرائيمية، الشركات ىيمنة ظل في األوسط، الشرق في االتصاالت مجال في التنافس أسواق أكبر

 مشتركييا، ُقدما لخدمة المضي أصرت عمى ولكنيا الفمسطينية، األراضي داخل شرعي غير بشكل تعمل

 األوروبية. الدول تقدمو المستوى الذي عن ال يختمف الذي االحترافي الخدمة لمستوى والوصول
www.jawwal.ps  
 رؤية الشركة:

شركات الرائدة في السوق الفمسطينية التي توّفر خدمات االتصال الخموي بكفاءة وفاعمية ظل عمى قمة التأن 

الدور األكبر في التقريب بين  ياعمى جميع المصاعب والمعوقات. ويكون ل ةوموثوقية لجميع مشتركييا، متغمب

 .الجميع وتسيير أعماليم، وأن يتواصل نمونا جنبًا إلى جنب مع نمو االقتصاد الوطني

  شركة أوريدو فمسطينOoredoo  )الوطنية موبايل سابًقا( 

 من تشرين الثاني شير في تجاريا خدماتيا  Ooredooمجموعة شركات إحدى موبايل، الوطنية شركة أطمقت

 ليم، الخدمات والبرامج المميزة أفضل تقديم عبر المشتركين إرضاء أولوياتيا كانت البداية ومنذ ، 2009عام

 الخدمات من مجموعة تقديم عمى موبايل الوطنية تعملالشركة .  ورسالة وقيم، رؤية، في يظير ما وىذا

 وسيمة كاممة اتصاالت برامج وتقدم فمسطين، في األفراد واألعمال مع احتياجات تتناسب التي والمنتجات

 نيةالوط وتيدف. خدمات وأفضل جودة، أفضل تغطية، أفضل إلى إضافة قيمة حقيقة، تمنح االستخدام

 المشتركين خدمة في واإلبداع التميز خبلل من فمسطين في األفضل االتصاالت خيار أن تكون إلى موبايل

  .الشركاء وتحقيق توقعات
www.wataniya.ps  

 :رؤية الشركة

غناء تجربة المشترك وتمبية  كون خيار االتصاالت األفضل في فمسطينتالرقمية ل المشتركينإثراء حياة  وا 

 .توقعاتو واحتياجاتو كاممة

http://www.jawwal.ps/
http://www.jawwal.ps/
http://www.wataniya.ps/
http://www.wataniya.ps/
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 الدراسات السابقة المبحث الرابع:  2-4

 الدراسات العربية 2-4-1

( بعنوان "دور التمكين اإلداري في تعزيز اإلبداع التنظيمي لدى العاممين في 2019دراسة )ابو ربيع، -1

 جياز الشرطة الفمسطينية".

لدى  التنظيمي اإلبداع تعزيز في اإلداري التمكين أسموب ممارسة دور عمى التعرف الدراسة إلى ىدفت

 االستبانة استخدام تم الدراسة، أىداف ولتحقيق بالمحافظات الجنوبية. الفمسطينية الشرطة بجياز العاممين

 عجمي من الدراسة مجتمع وتكون التحميمي، الوصفي المنيج خبلل من الضرورية، البيانات لجمع كأداة رئيسة

 حيث عسكريًا، موظفاً  (8010) عددىم والبالغ الجنوبية المحافظات في الفمسطينية الشرطة جياز العاممين في

 متناسبة غير الطبقية العشوائية العينة بطريقة اختيارىم تم الذين العاممين عمى ( استبانة450توزيع ) تم

 اإلحصائي. واشارت النتائج إلى أن مستوى التحميل لغايات صالحة استبانة (370) استرداد تم وقد التوزيع،

بدرجة مرتفعة وكذلك  عام بشكل كان الفمسطينية الشرطة بجياز العاممين قبل من اإلداري التمكين ممارسة

األمر فيما يخص اإلبداع التنظيمي إضافة الى وجود أثر جوىري لمتمكين اإلدارية بأبعاده المختمفة عمى 

 بجميع لمعاممين اإلداري التمكين أسموب ممارسة وصت الدراسة بضرورة زيادةممارسة اإلبداع التنظيمي، وأ

 التأثير في بارز أثر من ليا ولما اإلبداع التنظيمي لتحسين ميم استراتيجي مدخل باعتبارىا المختمفة أبعاده

 بو.

 ويةالخم االتصاالت شركة في باإلبداع وعالقتو اإلداري التمكين( بعنوان "2018 ،جعبريراسة )د -2

 ."جوال

 االتصاالت شركة في نميالعام لدى واإلبداع اإلداري التمكين بين العبلقة ىمع التعرف إلى الدراسة ىدفت

 طبقية عينة ىمعراسة الد  وطبقت ،ميميالتح الوصفي جيالمن الباحث واستخدم ، جوال-سطينيةمالف ويةمالخ

 لدى اإلبداع وواقع اإلداري، التمكين واقع أنة ظفة . وكانت أىم نتائج الدراسومو  موظفاً  (100) مكونة
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 لدى واإلبداع اإلداري التمكين بين العبلقة أنو  مرتفع كان جوال سطينيةمالف ويةمالخ االتصاالت-شركة

 ينمالعام منحأيضا كما أوصت الدراسة  مرتفعة كانت جوال-سطينيةمالف ويةمالخ االتصاالت شركة في ينمالعام

 أوسع صبلحيات ميمنح خبلل من ،راراتالق اتخاذ في طةموالس الحرية من المزيد االتصاالت شركة في

 يتبلءم بما مرارباست ديدىاوتجويعيا  وتن التدريبية وراتالد يفثتك ىمع والعمل م،يإلي ةمالموك اميالم إلنجاز

 .والسوق العمل اتمبمتط مع
 

 

السموك اإلبداعي لدى العاممين في ىيئة ( بعنوان "أثر التمكين الوظيفي في 2016دراسة )محمدية،  -3

 .تنشيط السياحة األردنية "

ىدفت الدراسة تحديد أثر التمكين الوظيفي في السموك اإلبداعي لدى العاممين في ىيئة تنشيط السياحة 

( استبانة. 61( استبانة واسترداد )65األردنية ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبان وتوزيع )

النتائج إلى أن مستوى التمكين الوظيفي بأبعاده )تفويض الصبلحية، المشاركة في اتخاذ القرار،  أشارتو 

التحفيز الذاتي، بيئة العمل وبناء الثقة( لدى العاممين في ىيئة تنشيط السياحة كان مرتفعا، اضافة إلى ان 

ر التمكين الوظيفي في السموك مستوى السموك االبداعي كان مرتفعا أيضا. كما وبينت أن مستوى تأثي

اإلبداعي لدى العاممين في ىيئة تنشيط السياحة األردنية مرتفعا. وأوصت الدراسة باعتماد التمكين الوظيفي 

 اسموب اداري في ىيئة تنشيط السياحة األردنية.

جامعة لم االستراتيجية األىداف تحقيق في ودوره العاممين تمكين"بعنوان  2016) الممفوح(ة راسد -4

 ."بغزة اإلسالمية

أىدافيا  تحقيق في دوره ومدى اإلسبلمية، الجامعة في العاممين تمكين واقع التعرف عمى الدراسة الى ىدفت

 الرئيسيتين األداتين ىما ةستبانالمقابمة واإل كانت التحميمي، الوصفي المنيج أسموب استخدام وتم االستراتيجية،

عدة مقاببلت مع شخصيات عممت في الجامعة في مناصب ومراكز  البيانات، فقد أجرت الباحثة لجمع

من  320تختص بموضوع الدراسة، وتم إعداد استبانة وتوزيعيا عمى عينة من مجتمع الدراسة بمغ عددىا 
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 العديد إلى الدراسة  خمصت موظفا في الجامعة العربية االسبلمية ، وقد 1069مجتمع الدراسة البالغ عدده 

لتمكين العاممين في رفع مستوى تحقيق األىداف  االستراتيجية  دور ميم أىميا وجود انك النتائج، من

استثمار العبلقة بين مستوى  :وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات اليامة منيا بالجامعة اإلسبلمية . 

عدة مسبقا التمكين وتحقيق األىداف االستراتيجية من خبلل استحداث نماذج لتمكين العاممين وفق خطط م

 .ومتابعة تنفيذىا وصوال لمستوى أعمى من التمكين اإلداري وبالتالي تحقيق أفضل لؤلىداف االستراتيجية

 ( بعنوان "دور تمكين العاممين في تحقيق التميز المؤسسي ".2014دراسة )البحيصي،  -5

ي الكميات التقنية في قطاع ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور تمكين العاممين في تحقيق التميز المؤسسي ف

غزة، ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام اداة البحث )االستبانة( واختيار عينة عشوائية طبقية تكونت من 

توفر أبعاد  ( موظف من موظفي الكميات التقنية في غزة. وقد توصمت الدراسة إلى نتائج عدة اىميا:205)

 ة إلى توفر التميز المؤسسي بجميع ابعاده )القيادي، البشري،التمكين اإلداري في الكميات التقنية إضاف

والخدماتي( كما واظيرت النتائج أنو توجد عبلقة ذات داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية والتفويض اإلداري 

والمشاركة بالمعمومات وبين التميز القيادي والبشري والخدماتي ووجود عبلقة في دور التمكين في تحقيق 

تميز المؤسسي، وأوصت الدراسة بضرورة وجود الثقافة التنظيمية والتفويض اإلداري والمشاركة بالمعمومات ال

وفرق العمل لتحقيق التميز المؤسسي، والعمل عمى توفير وتكثيف دورات تدريبية مستمرة لمعاممين عمى تقنية 

أثناء فترة تفويض السمطات ، ووضع آليات وتدعيميا لدى العاممين استخدام المعمومات وتحميميا وزيادة الثقة 

 لتنفيذ القرارات المتخذة والمنبثقة عن فرق العمل.

بعنوان "تمكين العاممين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع  (2014 دراسة )ديوب، -6

 االتصاالت ".

       ية في شركات قطاعتناولت الدراسة العبلقة بين تمكين العاممين وأثره عمى جودة الحياة الوظيف
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االتصاالت في سوريا إذ تمثمت أىداف الدراسة في تحديد طبيعة العبلقة بين تمكين العاممين وجودة الحياة 

الوظيفية، وتحديد أفضل أشكال تمكين العاممين المطموبة لتحقيق جودة حياة وظيفية في المنظمات محل 

لجمع  ةشركات، وقد استخدم الباحث أداة االستبان 3 الدراسة وىي شركات االتصاالت في سوريا والبالغ عددىا

( استبانة لكل شركة تم 30عمى شركات االتصاالت الثبلث أي بواقع ) ة( استبان90البيانات وتم توزيع)

استبانة وتحميميا ، وقد تمثمت أىم نتائج الدراسة في وجود عبلقة ذات داللة معنوية بين  80استرجاع منيا 

ممين وجودة الحياة الوظيفية في المنظمات محل الدراسة. وتشير الدراسة إلى أن تقدير متغيرات تمكين العا

االنجاز ىو أكثر متغيرات تمكين العاممين ارتباطا بجودة الخدمة الوظيفية يميو مشاركة العاممين بالممكية من 

مشاركة محدودة  ثم تفويض السمطة، عمما أنو تتوافر لدى الشركات استراتيجية لتفويض السمطة وىناك

  لمعاممين في صنع القرارات.

المؤسسات األىمية  ري وعالقتو بفاعمية فرق العمل في"التمكين اإلدا بعنوان (2013دراسة )عفانة،  -7

 الدولية العاممة في قطاع غزة ". 

لمعمومات، ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العبلقة بين التمكين اإلداري بأبعاده الخمسة )االتصال ومشاركة ا

حفز العاممين، والقوة( وفاعمية فرق العمل، ومستوى تطبيق كل منيما في المؤسسات  بناء فرق العمل، التأثير،

 األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة.

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين في المؤسسات األىمية 

( 7( مؤسسة، تكونت عينة الدراسة من )65مل في قطاع غزة والتي يبمغ اجمالي عددىا )الدولية التي تع

( مبحوث وىم جميع العاممين في 300مؤسسات وكانت االستبانة ىي أداة الدراسة والتي تم توزيعيا عمى )

التمكين  المؤسسات التي اختارىا الباحث كعينة لمدراسة. وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج اىميا أن مستوى

اإلداري في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة كان مرتفعا، كما وأظيرت النتائج تفاوتا في 

موافقة عينة الدراسة عمى وجود األبعاد الخمسة لمتمكين اإلداري حيث احتل بعد القوة المرتبة األولى، بينما 

                     ومشاركة المعمومات، ثم بعد  احتل بعد فرق العمل المرتبة الثانية ثم بعد االتصال
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، وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة ةالتأثير، بينما كان بعد حفز العاممين في المرتبة الخامس

احصائية في استجابات المبحوثين حول عبلقة التمكين اإلداري بفاعمية فريق العمل تعزى لمتغير )العمر(. 

حوافز بكافة انواعيا وتنظيميا ومنحيا بشكل أكثر عدالة، وكذلك وقد أوصت الدراسة بإعادة النظر في نظام ال

 ما بين المستويات اإلدارية المختمفة. تزيادة سرعة وسيولة انسياب المعموما

 ثير ذلك عمى إبداع العاممينأ"مدى ممارسة التمكين اإلداري وت ( بعنوان2012دراسة )العطار،  -8

لتمكين اإلداري" وعمى مستوى "اإلبداع اإلداري" لدى العاممين في ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى " ا

كل من الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر في قطاع غزة. وقد تكون مجتمع الدراسة من فئة الموظفين 

أصحاب المناصب اإلشرافية لكل من الجامعات اإلسبلمية وجامعة األزىر في غزة  حيث بمغ العدد اإلجمالي 

( استبانة 266( وقد استخدم الباحث أسموب الحصر الشامل حيث تم توزيع  )266مع الدراسة )ألفراد مجت

توصمت الدراسة إلى نتائج منيا أن أفراد العينة يوافقون عمى توفر التمكين اإلداري  . %75بنسبة استرداد 

ر اإلبداع اإلداري بجميع وأبعاده محل الدراسة بنسب متفاوتة في الجامعتين، كما وافق أفراد العينة عمى توف

أبعاده في كبل الجامعتين بنسب متفاوتة . وأوصت الدراسة لكمتا الجامعتين بالعمل الجاد عمى نشر ثقافة 

 التمكين اإلداري من خبلل تعزيز أبعاده والقيم التي تحث عميو .

ىا عمى التمكين بعنوان "مدى مشاركة العاممين في اتخاذ القرارات وأثر  (2011 دراسة )السبايدة، -9

 دراسة مقارنة ". –دن ر الوظيفي في كميات المجتمع الحكومية والخاصة في األ 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى مشاركة العاممين في اتخاذ القرارات وأثرىا عمى التمكين الوظيفي 

ر استبانة وتوزيعيا عمى في كميات المجتمع الحكومية والخاصة في األردن، ولتحقيق أىداف الدراسة تم تطوي

(، وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من 418مبحوثا )خضع لمتحميل منيا  519 مجتمع الدراسة البالغ 

 النتائج كان أبرزىا:
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 تصورات العاممين في الكميات الحكومية والخاصة لمستوى المشاركة في اتخاذ القرارات جاءت بدرجة مرتفعة.

الحكومية والخاصة لمتمكين الوظيفي جاءت بدرجة مرتفعة ارتفاع أكبر لصالح تصورات العاممين في الكميات 

الكميات الخاصة وجود أثر لمستوى المشاركة في اتخاذ القرار في التمكين الوظيفي، وأن أبعاد المشاركة في 

مل عمى وقد أوصت الدراسة بضرورة الع % من التباين في التمكين الوظيفي61اتخاذ القرار تفسر ما مقداره 

اتخاذ ثقافة تنظيمية تعزز المشاركة في اتخاذ القرار في البيئة التنظيمية واالرتقاء بيذه األبعاد إلى المستويات 

العميا المرغوب بيا، من خبلل تطوير ميارات العاممين وتوفير رؤية إستراتيجية واضحة المعالم لمكميات 

الوظيفي والتي تؤثر إيجابا عمى كفاءة وفاعمية ىذه الحكومية لما ليا من أثر في تحسين مستوى التمكين 

 الكميات في تحقيق أىدافيا التنظيمية.   

( بعنوان "واقع تمكين العاممين في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في 2010دراسة )الجعبري،  -12

 الضفة الغربية من وجية نظر عاممييا االداريين ".

التمكين لدى العاممين اإلداريين في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في  ىدفت الدراسة إلى معرفة واقع

الضفة الغربية، من زاوية التمكين االداري والنفسي ومعرفة عبلقة المنظور اإلداري بالنفسي كما وىدفت إلى 

في ىذه الدراسة  معرفة معيقات تطبيق التمكين من وجية نظر العاممين أنفسيم. وتكونت أبعاد التمكين اإلداري

)تفويض السمطة، العمل الجماعي، الدافعية، التحفيز، المشاركة في صنع القرارات، وضوح اليدف، انسياب 

المعمومات، االتصاالت الفعالة، االعتراف والتقدير، والتطوير واالبداع( إضافة إلى أبعاد التمكين النفسي وىي 

قد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، وكانت االستبانة ىي أداة )المعنى، المقدرة، االستقبللية، والتأثير(، و 

وكانت أىم نتائج الدراسة، أن واقع  ( مبحوثا.226الدراسة لجمع البيانات من عينة عشوائية طبقية مكونة من )

 في الجامعات الفمسطينية العامة جاء بدرجة مرتفعة، وأن اإلداريينالتمكين اإلداري والنفسي لدى العاممين 

درجة التمكين النفسي كانت أعمى من درجة التمكين اإلداري، وأكدت الدراسة أنو ال توجد فروق في دوافع 

التمكين الكمي لمعاممين اإلداريين في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في الضفة الغربية تعزى إلى 
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روق في التمكين الكمي فدراسة أن ىناك المتغيرات المستقمة )الجنس، العمر، المؤىل العممي(، بينما وجدت ال

وأشارت الدراسة أيضا إلى أكثر المعوقات  لدييم تعزى إلى متغير )سنوات الخبرة، الجامعة التي يعمل بيا(.

ىو خوف المدراء من التي تعيق تطبيق تمكين العاممين اإلداريين في الجامعات العاممة في الضفة الغربية و 

 فقدان السيطرة والمركزية العالية في اتخاذ القرار، باإلضافة إلى ضعف نظام الحوافز. 

 "دور التمكين في إدارة األزمات في منظمات األعمال ".  ( بعنوان2010دراسة )عريقات،  -11

، مع بيان دور التمكين في ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريف بمفيوم التمكين ومعرفة متطمباتو وكيفية تحقيقو

إدارة األزمات التي تتعرض ليا المنظمة. وىدفت كذلك إلى بيان لفرق ما بين المنظمة التي تطبق التمكين 

والمنظمة اتي ال تؤمن بو في  إدارة كل منيما لؤلزمات، وتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج 

بانة لجمع البيانات وتطبيقيا عمى البنوك والشركات المالية العاممة الوصفي التحميمي  وذلك باستخدام اداة االست

في األردن كمجتمع دراسة، حيث تم استخدام كل من بنك االسكان لمتجارة والتمويل والبنك التجاري األردني 

عممية وشركة السنابل الدولية كعينة لمدراسة. وكان من أىم النتائج التي اظيرتيا الدراسة أن تبني المنظمة ل

تمكين العاممين لدييا من خبلل زرع الثقة في نفوسيم بأىمية ما يقومون بو من أعمال ومشاركتيم وأخذ رأييم 

واالستماع لوجيت نظرىم، باإلضافة إلى برامج تدريبية تيدف إلى رفع مستوى تفكيرىم ليصبح ابداعيا خبلقا، 

 والمسؤوليات.  إلى جانب وجود ىيكل نظيمي مرن يسمح بنقل وتفويض السمطات

بعنوان "استراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق األىداف  (2010دراسة )النوفل،  -12

 االستراتيجية في البنوك التجارية في دولة الكويت ".

، ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية بمتغيراتو )المشاركة بالمعمومات، الحرية

تراتيجية ساالستقبللية، فرق العمل المدارة ذاتيا، والقوة التنظيمية( في تحقيق أىداف البنوك التجارية الكويتية اال

   تم تصميم استبانة شممت لتحقيق اىداف الدراسة )االبتكار، االنتاجية، والمسؤولية االجتماعية( . ـالمتمثمة ب
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( فردا من موظفي اإلدارة الوسطى 273لدراسة المكونة من )فقرة لجمع المعمومات األولية من عينة ا 35) )

في البنوك التجارية بدولة الكويت. وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أىميا أن مستوى أىمية كل 

من :المشاركة بالمعمومات والحرية واالستقبللية والقوة التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية متوسطة إضافة 

أن مستوى أىمية فرق العمل المدارة ذاتيا كان مرتفعا ووجود أثر ذو داللة معنوية إلستراتيجية تمكين إلى 

الموارد البشرية المتمثمة بالمشاركة بالمعمومات، الحرية، االستقبللية، فرق العمل المدارية ذاتيا، والقوة التنظيمية 

وقد أوصت الدراسة بتوسيع المشاركة  دولة الكويت. في تحقيق األىداف اإلستراتيجية في البنوك التجارية في

في اتخاذ القرارات من خبلل إعادة النظر في وصف وظائف البنوك المبحوثة وزيادة قنوات االتصاالت إضافة 

 إلى تقميل المركزية اإلدارية.

 الدراسات األجنبية  2-4-2

 ( بعنوان:BADDAH ,2012دراسة ) -1

REATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES AND 

THE ADMINISTRATED EMPOWERMENT WITH THE EMPLOYEES OF THE 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH – JORDAN. 

العالقة بين عمميات إدارة المعرفة والتمكين اإلداري لمعاممين في وزارة التعميم العالي والبحث العممي في 

 ن. األرد

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى عمميات إدارة المعرفة وعبلقتيا مع استراتيجية التمكين اإلداري لمعاممين في 

 مديريات في اإلداريين الموظفين جميع من الدراسة تتألف وزارة التعميم العالي والبحث العممي في األردن. عينة

دارات وزارة  من كما استخدم الباحث اثنين. 2011/2012 امعيالج العام في( N=153) العالي التعميم وا 

 . المعرفة إدارة من عممية الموظفين ممارسة درجة لقياس أوال،. البيانات األدوات لجمع

مرتفعة  توصمت الدراسة إلى نتائج منيا أن درجة ممارسة إدارة المعرفة كانتثانيا، لقياس درجة التمكين، 

ستراتيجية تمكين العاممين كانت عالي ة، إضافة إلى ذلك كان ىناك أثر ذو داللة إحصائية لمعبلقة بين عممية وا 



47 
 

إدارة المعرفة ودرجة تمكين العاممين. وقد أوصت الدراسة بعمل دورات تدريبية و ورشات عمل لمتدرب عمى 

مون عمميات إدارة المعرفة والعمل عمى نشر الثقة بين العاممين لتمكينيم، وتعزيز التواصل الداخمي ألنم يمث

 رأس المال البشري الذي يستند عمييم نجاح الوزارة وعمميا.

 ( بعنوان:WESTGEEST, 2011دراسة ) -2

EMPLOYEE EMPOWERMENT AND ITS RELATION TO EFFECTIVE 

COMMETMENT. 

 "تمكين العاممين وعالقتو بااللتزام المؤثر " 

ه عمى التزام العاممين وقد طبقت الدراسة عمى ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تمكين العاممين وعبلقتو وأثر 

الموظفين اليولنديين الذين يعممون في بنك الرابو في كل من قسم العمميات المصرفية والمشتريات والبالغ 

( استبيان 184( موظف تم استيدافيم من خبلل استبيان الكتروني وقد حصل الباحث عمى )408عددىم )

سة بالعديد من النتائج أىميا التأكيد عمى عبلقة التمكين االيجابية في عممية وقد خرجت الدرا صالح لمتحميل.

االلتزام المؤثرة بحيث أنو حينما يشعر الموظف بأن عممو ذو معنى ويتوافق معو ومع شخصيتو يعود ايجابا 

العميا قد  عمى التزامو، كما أن إدارتو بشكل ذاتي يعود أيضا عمى التزامو. إضافة إلى أن مشاركة اإلدارة

يضعف وقد يقوي العبلقة بين التمكين وااللتزام المؤثر لمموظفين. كما أشارت الدراسة إلى أن تمكين الموظفين 

يجابا عمى المنظمة يجب أن يكون تمكين الموظفين ومستواه إال يعني دوما وبشكل تمقائي أنو فائدة ويعود 

لموظف، كما أوصت الدراسة بأن المنظمات عمييا أن تعي مدروسا يتبلءم بعامل الثقة والوظيفة التي يشغميا ا

 مفيوم تمكين الموظفين وتعي عبلقتو بالتزام الموظفين والذي يعود عمى مستوى الثقة باإلدارة.
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 ( بعنوان:ZHANG & BARTOL, 2010دراسة ) -3

LINKING EMPOWERING LEADERSHIP AND EMPLOYEE CREATIVITY: THE 

INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT, INTTRENSIT, 

MOTIVATION, AND CREATIVE PROCESS MANAGEMENT. 

بداع التمكينية القيادة ربط" دارة والدافع، والتمركز، النفسي، التمكين تأثير: الموظفين وا   العممية وا 

 ."اإلبداعية

تكون مجتمع الدراسة من جميع  ىدفت الدراسة معرفة ودراسة العبلقة بين التمكين واإلبداع والقيادة، وقد

الموظفين الفنيين والمشرفين عمييم في شركة تكنولوجيا المعمومات الكبيرة في الصين، وقد استخدم الباحث 

( استبانة بواسطة البريد 270االستبانة كأداة لجمع البيانات بحيث تم توزيع استبانة خاصة بالعاممين بواقع )

ستبانة منيم صالحة لمتحميل، أما المشرفين فقد توزيع استبان خاص فييم ا 498)االلكتروني وتم استرداد )

 ( استبانة. 164( استبانة وتم استرداد )219بواقع )

أكدت نتائج الدراسة أن التمكين النفسي ىو وسيط ميم يتوسط تمكن القادة واإلبداع عند العاممين ومن ىناك 

عاممين النفسي، واكدت الدراسة أيضا أن التمكين النفسي عمى عبلقة ايجابية بين تمكين القادة وبين تمكين ال

 عبلقة وثيقة بالدافعية الداخمية وباالندماج في عممية اإلبداع.

 ( بعنوان:CARTER, 2009دراسة ) -4

MANAGERS EMPOWERING EMPLOYEE        "تمكين المدراء لمعاممين " 

منظمة وقوة تمكين العاممين ، وقد استخدم الباحث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بين سموك ال

الجماعات المركزة كأداة لمحصول عمى البيانات، وقد استخدمت االستبانة لمعرفة تمكين المديرين والعاممين 

( شركة في الواليات المتحدة األمريكية، اوروبا، والصين، وتضمنت الدراسة اسئمة تيدف إلى 310في )

ة العاممين اذا ما تم تمكينيم من اإلدارة، وعمى أىمية تحسين أداء العاممين وكيفية التعرف إلى مدى انتاجي

في صنع القرارات.  قياس اداء العاممين وعمى أىمية جعل العاممين اجتماعيين في المنظمة واىمية المشاركة
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تاجية في ظل تمكينيم وقد خرجت ىذه الدراسة بالعديد من النتائج التي أكدت أن معظم العاممين كانوا أكثر ان

من قبل اإلدارة، وأكدت معظم المنظمات أىمية تحسين أداء العاممين وأىمية قياسو، كما أكدت معظم 

الشركات أىمية وجود العاممين االجتماعيين في الشركة إضافة إلى ىذا فإن كثير من المنظمات شعرت أن 

كدت النتائج أن المزيد من المسؤولية يولد المزيد من التفكير النظامي يساعد المديرين في عممية صنع القرار وأ

 اإلنتاجية، والروح المعنوية وااللتزام، وأن التمكين يشجع االبتكار واالبداع والدافعية.

 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة 2-4-3

تم االستفادة منيا  الدراسات التي تم استعراضيا ىي أبرز الدراسات التي تناولت موضوع تمكين الموظفين وقد

في بعض اىدافيا  التقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة وقدفي تحديد متغيرات ومحاور الدراسة الحالية، 

من حيث المقاييس التي تساعد في  السابقة مع بعض الدراسات لدراسةا ىذه ًاتفقت كماواختمفت مع اآلخر، 

 أثير المتغيرات الشخصية )الضابطة( عمى استجابة المبحوثين. ت تحديد دور تمكين العاممين اضافة إلى بحث

 يلي: فبما السابقة من الذراسات الحالية الذراسة استفادت وقذ
 الستفادة من الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة واالساليب اإلحصائية وكيفية تحميل ا تم

 البيانات في ىذه الدراسة.

  ى في عرض اإلطار النظري االستفادة من الدراسات األخر 

  .االستفادة من الدراسات األخرى في اعداد االستبانة  

  توفير الوقت والجيد. لاالستفادة من المراجع والكتب التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة 

 األداء  أىمية التمكين كمدخل معاصر لتطوير ىاستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في التأكيد عم

 رياإلدا

  .توصيات واقتراحات بعض الدراسات السابقة في التعرف عمى الجوانب التي تستحق البحث 

 من أن ىذه الدراسة ال تمثل تكرار ألي من الدراسات السابقة.  التأكد 
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 ى دراسةمالتي ركزت ع -عمم الباحثةفي حدود  -والوحيدة  األولىا الدراسة يبأن ذه الدراسةىتتميز كما 

الضفة التخطيط التشغيمي لدى معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في في وابعاده مستوى التمكين 

 الشركات المستيدفة بالدراسة. ارضعممدراء كما تتميز بانيا األولى التي استيدفت  الغربية
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 لفصل الثالثا

 طريقة واجراءات الدراسة

 مقدمة 3-1

وقد شمل ذلك وصفا الدراسة، عيا في تنفيذ ىذه التي تم إتباجراءات اإلطريقة و وصفا لمىذا الفصل يتناول 

أداة مصادر جمع المعمومات،  ،، مجتمع الدراسة، عينة الدراسةلمنيج الدراسة، الطريقة التي اتبعت لتطبيقيا

لبيانات الدراسة، ومفاتيح  صدق األداة، ثبات األداة، خطوات تطبيق الدراسة، المعالجة اإلحصائيةالدراسة، 

 التصحيح.

 
 نيج الدراسةم 3-2

اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي باعتباره المنيج المناسب في األبحاث والدراسات 

 ةوذلك من خبلل جمع البيانات البلزمة باستخدام استبانالتي تيدف لوصف الظاىرة كما ىي في الواقع، 

 أعدت ليذا الغرض.

 مجتمع الدراسة 3-3

الضفة معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في مدراء / مشرفي من جميع  يتكون مجتمع الدراسة

 (. 30الغربية وعددىم )

 عينة الدراسة 3-4

 شــركاتة المتمثــل بجميــع مــدراء معــارض حيــث تــم اعتبــار مجتمــع الدراســتــم اســتخدام أســموب المســح الشــامل 

 لمدراسة.نة الغربية ليكون عي الضفةفي  الفمسطينيةالخموية  االتصاالت
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 .بين توزيع مجتمع الدراسة وعينتيات (2-3)و  (1-3) جداول التالية رقموال

 (1-3جدول رقم )
 توزيع مدراء معارض شركة جوال 

 النسبة المئوية العدد  المحافظة
 %22.22 4 الخميل
 %5.56 1 بيت لحم

 %38.89 7 رام اهلل والبيرة
 %5.56 1 طولكرم
 %11.11 2 نابمس
 %5.56 1 يةقمقيم
 %5.56 1 جنين
 %5.56 1 أريحا

 %100 18 المجموع
 المصدر: دائرة الموارد البشرية بشركة جوال

 
 (2-3جدول رقم )

 توزيع مدراء معارض شركة أوريدو 
 النسبة المئوية العدد  المحافظة
 %25 3 الخميل
 %8.33 1 بيت لحم

 %16.67 2 رام اهلل والبيرة
 %8.33 1 طولكرم
 %16.67 2 سنابم

 %8.33 1 قمقيمية
 %8.33 1 جنين
 %8.33 1 أريحا

 %100 12 المجموع
 المصدر: دائرة الموارد البشرية بشركة أوريدو
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 مصادر جمع البيانات والمعموماتأدوات و  3-5

 :مصدرين أساسين لجمع البيانات والمعموماتلكي تحقق الدراسة أىدافيا اعتمدت الباحثة عمى 

 والتي الثانوية البيانات مصادر مراجعة خبلل من النظري اإلطار لتكوين الباحثة اتجيت انوية:المصادر الث

والدراسات السابقة  واألبحاث والمقاالت والدوريات العبلقة ذات واألجنبية العربية والمراجع الكتب في تتمثل

 .االنترنت مواقع في والمطالعة والبحث الدراسة موضوع تناولت التي

لدراسة مستوى  الميدانية والتي تم إعدادىااستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات  ر األولية:المصاد

د االطبلع عمى بعتمكين مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في التخطيط التشغيمي وذلك 

وفي ضوء الدراسة النظرية  ،ةلدراسات السابقة ذات العبلقاالتي استخدمتيا  ياسالق أدواتمجموعة من 

( 30) ولقد وزعتواالستطبلعية استطاعت الباحثة تنظيم ىذه االستبانة بما يتوافق مع متغيرات الدراسة. 

الخموية الفمسطينية في محافظات الضفة الغربية، وبمغ عدد  االتصاالتعمى مدراء معارض شركات  استبانة

 (.%90.33استرداد )بة ( استبانة، أي بنس28) المستردة الستباناتا

 : التالية األقسامتكونت استبانة الدراسة من 

من الجنس والعمر والمؤىل العممي  لويتكون من معمومات شخصية عن المبحوثين تضم ك :ألولا القسم

  .وعدد سنوات الخدمة

 :ويتكون من راسةيتضمن محاور الد القسم الثاني:

فقرة  (35)ويتكون من  الخموية الفمسطينية االتصاالتارض شركات لدى مدراء مع اإلداري: واقع التمكين أوال

  :والمصنفة في خمسة أبعاد اإلداريتتعمق بأبعاد التمكين 

 ( فقرات.7): تفويض السمطة ويتكون من د األولالبع

 ( فقرات.7)ويتكون من  المشاركة في اتخاذ القرارات: د الثانيالبع

 ( فقرات.7)ويتكون من  التحفيز: د الثالثالبع
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 ( فقرات.7)ويتكون من  العمل الجماعي: د الرابعالبع

 ( فقرات.7)ويتكون من  االتصال ومشاركة المعمومات: د الخامسالبع

االتصاالت حول عممية التخطيط التشغيمي لدى شركات ( فقرة 25ويتكون من )التخطيط التشغيمي  ثانيا:

  والمصنفة في خمس خطوات: الخموية الفمسطينية

 . ات( فقر 5تكون من )تو  تحديد قواعد عممية التخطيط التشغيميطوة األولى: الخ

جراءات الخطط التشغيميةالخطوة الثانية:   . ات( فقر 5تكون من )تو  المسؤولون عن تطبيق خطوات وا 

 . ات( فقر 5تكون من )تو  عرض ومناقشة ومراجعة الخطط التشغيمية: ثالثةالخطوة ال

 . ات( فقر 5تكون من )تو  طط التشغيمية ورفع تقارير بما تم إنجازهتطبيق الخالخطوة الرابعة: 

 . ات( فقر 5تكون من )تو  مراجعة نتائج تطبيق الخطط التشغيميةالخطوة الخامسة: 

وفيما يمي وصفا مفصبل ألفراد عينة الدراسة وفقا لممتغيرات الشخصية )خصائص المبحوثين أو خصائص 

 العينة الديموغرافية(:

 . الجنس:1

 .وفق متغير الجنس راسةالد ألفراد عينة التكراريالتوزيع ( 3-3)يوضح الجدول رقم 

 ) 3-3) جدول رقم

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الجنس

 النسبة المئوية العدد الجنس
 %60.71 17 ذكر
 %39.29 11 أنثى

 100.00% 28 المجموع
 مSPSS ،2020 ،برنامجالمصدر:بياناتالدراسةالميدانية

من %( 39.29)و من عينة الدراسة ىم من الذكور، %(60.71)أن ما نسبتو  (2-2)يتبين من الجدول رقم 

 .إلناث، وىذا يشير إلى أن مدراء المعارض من فئة الذكور أعمى من فئة ااإلناث
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 :العمر .2

 .عمرمتغير ال وفق راسةالد ألفراد عينة التكراريالتوزيع ( 4-3)يوضح الجدول رقم 
 )4-3(جدول رقم 

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر

 النسبة المئوية العدد العمر
 %46.43 13 سنة 30أقل من 

 %53.57 15 سنة 40قل من أ – 30
 %0.00 0 سنة 50قل من أ – 40

 %0.00 0 سنة فما فوق 50
 100.00% 28 المجموع

 مSPSS ،2020 اسة الميدانية، برنامجالمصدر: بيانات الدر 

 ،سنة 23تقل أعمارىم عن من عينة الدراسة ( %46.43)أن ما نسبتو  (3-2)يتبين من الجدول رقم 
من فئة ، وىذا يشير إلى أن مدراء المعارض سنة 33الى اقل من  23أعمارىم ما بين تتراوح  (%53.57)و

  .الشباب
 . المؤىل العممي:3

 .مؤىل العمميوفق متغير ال راسةالد ألفراد عينة التكراريالتوزيع ( 5-3)يوضح الجدول رقم 
 )5-3(جدول رقم 

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤىل العممي

 النسبة المئوية العدد المؤىل العممي
 %14.29 4 دبموم

 %82.14 23 بكالوريوس
 %3.57 1 دراسات عميا
 100.0% 28 المجموع

 مSPSS ،2020 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، برنامج

 ،ىم من حممة شيادة الدبموممن عينة الدراسة ( %14.29)أن ما نسبتو  (4-2)يتبين من الجدول رقم 

 تركيز ، وىذا يشير إلى أن من فئة الدراسات العميا( %3.57)و، من حممة شيادة البكالوريوس( %82.14)و
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  .ية الفمسطينية عمى حممة درجة البكالوريوس لتولي مناصب مدراء المعارضشركات االتصاالت الخمو 

 . سنوات الخدمة:4

 .سنوات الخدمةوفق متغير  راسةالد ألفراد عينة التكراريالتوزيع ( 6-3)يوضح الجدول رقم 

 (6-3جدول رقم )
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخدمة

 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة
 %50.00 14 سنوات 5أقل من 

 %32.14 9 سنوات 10أقل من  - 5
 %17.86 5 ةسن 15أقل من  - 10

 %0.00 0 فأكثرسنة  15
 100.0% 28 المجموع

 مSPSS ،2020 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، برنامج

في حين  ،سنوات 4سنوات خدمتيم عن تقل  من عينة الدراسة( %50)أن  (5-2)يتبين من الجدول رقم 

أما أولئك الذين ، %(21.03سنوات ) 03الى أقل من  4بمغت نسبة من تتراوح عدد سنوات خدمتيم ما بين 

 (. %17.86سنوات بمغت نسبتيم ) 03تزيد سنوات خدمتيم عن 

  

 صدق أداة الدراسة 3-6

مـن ذوي ضيا عمى مجموعة مـن المحكمـين تم عر لؤلىداف التي وضعت من أجميا،  االستبانة  لضمان تحقيق

( والـــذين أبـــدوا بعـــض المبلحظـــات حوليـــا، تـــم أخـــذىا بعـــين االعتبـــار عنـــد اخـــراج 1)ممحـــق رقـــم االختصـــاص 

االرتبــاط تــم حســاب معــامبلت ناحيــة أخــرى  (، ىــذا مــن ناحيــة، ومــن0االســتبانة بشــكميا النيــائي )ممحــق رقــم 

مــع الدرجــة الكميــة لــذلك أداة الدراســة مجــاالت فقــرة مــن فقــرات  بيرســون والتــي تعبــر عــن قــوة العبلقــة بــين كــل

عنــــدما تكـــون جميــــع أو معظــــم  ةبدرجــــة صـــدق عاليــــ أداة الدراســــة تتمتـــع و ،المجـــال الــــذي تنتمـــي إليــــو الفقــــرة
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يـــدل عمــى زيــادة االتســاق أو التناســـق  ممــا ،(3.34االرتبــاط دالــة إحصائيا)مســتوى الداللـــة أقــل مــن معــامبلت 

 .(Sauro & Lewis, 2012)ات داخل ىذا المجال أو المحورالداخمي لمفقر 

 (7-3جدول رقم )

 الفقرات بين بيرسون االرتباط معامالت
 

 العبارة الرقم
معامل 
االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
الداللة 
 المعنوية

 0.00 0.75 يوجد لدى الشركة استراتيجية واضحة لتفويض السمطة  .1
 0.00 0.80 يتم تفويض السمطة في الشركة كتابيا  .2
 0.00 0.74 تراعي إدارة الشركة قدرات العاممين عند التفويض  .3
 0.00 0.69 تتابع إدارة الشركة الصبلحيات المفوضة لمعاممين  .4
 0.00 0.78 تعدل إدارة الشركة الصبلحيات المفوضة لمعاممين حسب حاجة الشركة  .5
 0.00 0.78 تفوض لي إدارة الشركة سمطات كافية إلنجاز ميام وظيفتي  .6
 0.00 0.66 أمارس صبلحياتي أثناء فترة التفويض دون تدخل من رؤسائي  .7
 0.00 0.69 تشارك إدارة الشركة العاممين بمناقشة المشكبلت واتخاذ القرارات   .8
 0.00 0.68 إدارة الشركة العاممين عمى المشاركة في اتخاذ القرار تشجع  .9
 0.00 0.74 في حل المشكبلت إدارة الشركة العاممين عمى المشاركة تشجع  .10
 0.00 0.74 المتعمقة بعمميتسمح إدارة الشركة بالمشاركة في اتخاذ القرارات   .11
 0.00 0.79 اشعر بجدوى مشاركتي في اتخاذ القرار   .12
 0.00 0.75 التخاذ القرارات  توفر إدارة الشركة المعمومات البلزمة لمعاممين  .13
 0.00 0.73 يم شركاء في اتخاذ القراراتتنظر إدارة الشركة لمعاممين عمى أن  .14
 0.00 0.80 تقدر إدارة الشركة جيودي في العمل الذي أقوم بو  .15
 0.00 0.70 تمقى مبادراتي واجتياداتي الشخصية تشجيع ودعم اإلدارة  .16
 0.00 0.73 يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجيود التي أبذليا في العمل   .17
 0.00 0.45 فيز المادي لمن يستحقوتعتمد الشركة أساليب التح  .18
 0.00 0.66 تعتمد الشركة أساليب التحفيز المعنوي لمن يستحقو  .19
 0.00 0.63 تراعي نظم الحوافز المستخدمة بالشركة مطالب واحتياجات الموظفين  .20
 0.00 0.75 أشعر بعدالة وموضوعية نظام الترقيات الوظيفية المعمول بو في الشركة  .21
 0.00 0.78 شركة العاممين عمى العمل الجماعيتشجع إدارة ال  .22
 0.00 0.86 تركز إدارة الشركة عمى أداء الفريق بدال من األداء الفردي  .23
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 0.00 0.90 توفر إدارة الشركة مناخ تنظيمي يسوده روح التعاون والمساعدة  .24
 0.00 0.86 تدعم إدارة الشركة تشكيل فرق العمل  .25
 0.00 0.89 أفضل دائما العمل ضمن فريق  .26
 0.00 0.87 تتسم عبلقاتي مع رؤسائي بأنيا عبلقات تعاونية تسودىا الثقة   .27
 0.00 0.85 أتشاور مع زمبلئي في الميام الموكمة إلي  .28
 0.00 0.82 تيتم إدارة الشركة بإيجاد وسائل اتصال فعالة ومتطورة  .29
 0.00 0.84 كافة العاممين بالمعمومات عن نشاط الشركة ة يتم مشارك  .30
 0.00 0.80 ميارات االتصال لدى العاممين عالية   .31
 0.00 0.75 أجد سيولة في التواصل مع رئيسي في العمل  .32
 0.00 0.89 فعالة بين المستويات اإلداريةتوجد قنوات اتصال   .33
 0.00 0.91 ألصحاب القرار بسرعةيوجد نظام معمومات يوفر المعمومة   .34
 0.00 0.88 يتشارك العاممون المعارف الجديدة   .35
تقدم اإلدارة استعراضا لمخطة االستراتيجية وكافة الخطط التنفيذية وطبيعة   .36

 العبلقة والتكامل بين تمك الخطط
0.82 0.00 

تقدم اإلدارة شرحًا مفصبًل لقواعد إعداد الخطط التشغيمية لكافة العاممين في   .37
 اإلدارة

0.94 0.00 

لكافة اإلدارات قبل فترة كافة من يتم إعداد واعتماد كافة الخطط التشغيمية   .38
 0.00 0.86 بدء العمل عمى تطبيقيا

 0.00 0.92 تحدد اإلدارة الميزانية التي تم اعتمادىا كل خطة  .39
جراء التعديبلت   .40 تتأكد اإلدارة من تطابق بين الخطط التنفيذية والتشغيمية وا 

 البلزمة في الخطط التشغيمية
0.88 0.00 

ة توجييية مع كل مدير معرض عمى حدة لمتأكد من تقوم اإلدارة بعقد جمس  .41
 0.00 0.85 قدرتو عمى إعداد خطط تشغيمية فاعمة وقابمة لمتحقيق

تقوم اإلدارة بتكميف كل مدير معرض بإعداد خطط التشغيمية خاصة من   .42
 خبلل فترة محددة

0.89 0.00 

ت يقوم كل مدير معرض بإعداد الخطط التشغيمية الخاصة بو ضمن إجراءا  .43
 0.00 0.54 ونماذج محددة

يراعي مدير المعرض مواصفات الجودة واإلطار الزمني والتكمفة الواردة عند   .44
 إعداد الخطط التشغيمية 

0.81 0.00 

يقوم مدير المعرض بمراجعة الخطوات واإلجراءات التشغيمية الخاصة بو   .45
 والتأكد من استيعاب أبعادىا

0.53 0.00 

اد عرض خاص بالخطط التشغيمية المكمف يقوم كل مدير معرض بإعد  .46
 بتنفيذىا خبلل العام التالي وتسميميا لئلدارة

0.66 0.00 
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تقوم اإلدارة باالطبلع عمى الخطط التشغيمية المقدمة من قبل كل مدير   .47
 0.00 0.76 معرض والتحقق من القدرة عمى تحقيق النتائج الخاصة

لمدراء المعارض بعقد ورشة عمل تقوم اإلدارة بعد استبلم الخطط التشغيمية   .48
 لمناقشة الخطط التشغيمية وتكامميا مع الخطط التنفيذية

0.68 0.00 

تقوم اإلدارة بتزويد مدراء المعارض بتقرير حول مستوى جودة وكفاءة الخطط   .49
 0.00 0.66 التشغيمية التي تم إعدادىا

ة النيائية لئلدارة يقوم مدراء المعارض بإجراء التعديبلت البلزمة وتقديم النسخ  .50
 خبلل فترة محددة

0.60 0.00 

يقوم مدير المعرض بعقد لقاء مع مرؤوسيو لمتحضير لمبدء بتطبيق الخطط   .51
 التشغيمية المكمف بيا

0.66 0.00 

يقوم مدير المعرض بتقديم الدعم لممرؤوسين ومساندتيم في تطبيق الخطوات   .52
 واإلجراءات التشغيمية بأفضل صورة ممكنة

0.69 0.00 

يقوم مدير المعرض بتأمين متطمبات البلزمة لتطبيق الخطوات واإلجراءات   .53
 التشغيمية 

0.86 0.00 

يقوم مدير المعرض والمنفذون لمخطوات واإلجراءات التشغيمية بتوثيق ما يتم   .54
 0.00 0.63 إنجازه كل شير

عًا لما يحث لمدير المعرض وبعد موافقة اإلدارة المباشرة لو إجراء تعديبلت تب  .55
 تفتضيو ظروف العمل في الخطط التشغيمية

0.73 0.00 

 0.00 0.73 يقوم مدير المعرض برفع تقرير شيري حول ما انجازه من الخطط التشغيمية  .56
يقوم مدير المعرض بعقد جمسة توجيو واحدة عمى األقل شيريا مع مرؤوسيو   .57

جراءات تشغيمية وما قدمو من معمومات  لمناقشة ما تم تنفيذه من خطوات وا 
 في التقرير الشيري

0.83 0.00 

يقوم مدير المعرض باتباع ما تم االتفاق عميو من إجراءات تطويرية لبلرتقاء   .58
 0.00 0.93 بمستوى تطبيق الخطط التشغيمية

تقوم اإلدارة بالتحقق من مستوى التكامل بين ما تم إنجازه من إجراءات في   .59
 فيذية المرتبطة بياالخطط التشغيمية مع المبادرات التن

0.83 0.00 

تقوم اإلدارة بتقييم أداء مدراء المعارض والتواصل مع إدارة الموارد البشرية   .60
 0.00 0.83 لتأمين التدريب المطموب

                                                                                              

( بين 0.05)مستويات الداللة المعنوية أقل من  وجود ارتباطات دالة إحصائيا يتضح من الجدول السابق
وبذلك تعتبر ىذه الفقرات ومجاالتيا  ،لممجاالت التي تحتوي تمك الفقرات ات الكميةوالدرججميع فقرات الدراسة 

 % فما فوق. 50صادقة في قياس ما وضعت لقياسو عند معامل ارتباط 
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  ثبات أداة الدراسة 3-7

)اتساق( إجابات المبحوثين عمى فقرات وعبارات  يستخدم ثبات أداة الدراسة لمتعبير عن مدى تجانس وتناسق
وبالتالي أن تعطي أداة الدراسة النتائج نفسيا إذا أعيد تطبيقيا مرة أخرى في  ،أداة الدراسة ومدى دقة إجاباتيم

(. ولقياس ثبات أداة الدراسة تم قياس الثبات لمجاالت أداة الدراسة Sauro & Lewis, 2012نفس الظروف )
وكانت النتائج عمى النحو ، ت الثبات كرونباخ ألفاباإلضافة إلى الدرجة الكمية ألداة الدراسة باستخدام معامبل

 التالي:

 (8-3) جدول رقم
 نتائج معامل الثبات كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل الثبات ألفا 
 كرونباخ

 0.80 7 تفويض السمطة
 0.86 7 المشاركة في اتخاذ القرارات

 0.83 7 التحفيز
 0.86 7 العمل الجماعي

 0.82 7 االتصال ومشاركة المعمومات
الدرجة الكمية لواقع التمكين اإلداري لدى مدراء معارض شركات 

 االتصاالت الخموية الفمسطينية
35 2.94 

 0.82 5 قواعد عممية التخطيط التشغيمي
جراءات الخطط التشغيمية  0.83 5 المسؤولين عن تطبيق خطوات وا 

 0.79 5 التشغيمية عرض ومناقشة ومراجعة الخطط
 0.80 5 إنجازهتطبيق الخطط التشغيمية ورفع تقارير بما تم 

 0.81 5 مراجعة نتائج تطبيق الخطط التشغيمية
 2.92 25 الدرجة الكمية لمتخطيط التشغيمي 

 2.93 60 الدرجة الكمية

كمـا بمغــت  ،(3.83-3.68)قـد تراوحـت بـين قــيم معـامبلت الثبـات  ( بـأن7-2رقـم ) يتضـح مـن الجـدول السـابق

% مــن 82ممــا يــدل عمــى أن أداة الدراسـة الحاليــة قــادرة عمــى إعــادة إنتــاج  ،(3.82) قيمـة معامــل الثبــات الكميــة
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وبالتــالي  ،البيانــات والنتــائج الحاليــة فيمــا لــو تــم إعــادة القيــاس والبحــث واســتخداميا مــرة أخــرى بــنفس الظــروف

 لدراسة واألىداف التي وضعت ىذه المجاالت وفقراتيا من أجميا.أداة الدراسة الحالية مناسبة ألغراض ا تعتبر

 خطوات تطبيق الدراسة 3-8

لعمل المعالجة  تمييدا إلدخاليا لمحاسوبالباحثة بمراجعتيا وذلك  قامت الدراسة بعد جمع استبانات

مستويات  وقد تم ادخاليا وذلك بإعطائيا أرقاما معينة، حيث أعطي كل مستوى مناإلحصائية لمبيانات، 

بحيث كمما ازدادت الدرجة ارتفع مستوى ، (9-3رقم ) كما ىو موضح في الجدول، درجة معينة ةدرجة الموافق

التمكين االداري لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية وازداد أثر التمكين في التخطيط 

 التشغيمي.

 (9-3جدول رقم )
 رجاتاالجابات المفظية ومقدراىا بالد

 الرقم "الدرجة" اإلجابة
 1 منخفضة جداً 
 2 منخفضة
 3 متوسطة
 4 مرتفعة

 5 مرتفعة جداً 
 

 المعالجة اإلحصائية 3-9

 :التالية اإلحصائية واالختبارات األساليبلمبيانات باستخدام  البلزمة اإلحصائيةتمت المعالجة 

 .يةاستخراج األعداد والنسب المئوية لخصائص المبحوثين الشخص -1

 .والدرجات الكمية لممجاالت انةحساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستب -2
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 .(Ridge Multiple Linear Regression) استخدام أسموب انحدار التل المتعدد -3

 .كرونباخ ألفا لفحص ثبات أداة الدراسة-استخدام معادلة الثبات -4

 .بيرسون لفحص صدق أداة الدراسة أسموب تحميل معامبلت االرتباطاستخدام  -5

، ولفيم نتائج (SPSS)تم ذلك باستخدام الحاسوب وباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

 .(10-3الدراسة يمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابية كما ىو موضح في الجدول رقم )

 (12-3جدول رقم )
 مفتاح المتوسطات الحسابية

 درجة أو مستوى الموافقة ط الحسابيالمتوس
 منخفضة جداً  1.8أقل من  - 1

 منخفضة 2.6أقل من  - 1.8
 متوسطة 3.4أقل من  - 2.6
 مرتفعة 4.2أقل من  - 3.4
 مرتفعة جداً  5 – 4.2

 



 
 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 عرض وتحميل نتائج الدراسة

 

 عرض نتائج أسئمة الدراسة 4-1
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 لفصل الرابعا
 وتحميل نتائج الدراسة عرض

يتضمن ىذا الفصل عرضا كامبل ومفصبل لنتائج الدراسة حول مستوى تمكين مدراء معارض شركات 
االتصاالت الخموية الفمسطينية في التخطيط التشغيمي، وذلك من خبلل اإلجابة عن أسئمة الدراسة وأىدافيا 

  .واختبار فرضياتيا باستخدام التقنيات االحصائية المناسبة
 نتائج اسئمة الدراسة  4-1

 وما الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين مستوىما السؤال الرئيس: 
 ؟التشغيمي التخطيط في أثره مدى
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجات الكمية لمحاور الدراسة  (1-4رقم ) الجدول التالييبين 
 التمكين مستوى نحو الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات مدراء معارضقة بآراء ووجيات نظر المتعم

 التشغيمي. التخطيط في وأثره الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري
 (1-4جدول رقم )

 اإلداري نالتمكي مستوى نحولمحاور الدراسة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى التشغيمي التخطيط في وأثره 

 التشغيمي التخطيط في وأثره اإلداري التمكين مستوى
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 جداً  مرتفعة 0.45 4.37 السمطة تفويض
 جداً  مرتفعة 0.57 4.27 القرارات اتخاذ في المشاركة

 جداً  مرتفعة 0.45 4.24 التحفيز

 جداً  مرتفعة 0.43 4.36 الجماعي العمل

 جداً  مرتفعة 0.48 4.26 المعمومات ومشاركة االتصال

 جداً  مرتفعة 0.39 4.29 التمكين اإلداري

  مرتفعة 0.47 4.01 قواعد عممية التخطيط التشغيمي

جراءات الخطط التشغ  جداً  مرتفعة 0.39 4.38 يميةالمسؤولين عن تطبيق خطوات وا 

  مرتفعة 0.60 4.15 عرض ومناقشة ومراجعة الخطط التشغيمية

 جداً  مرتفعة 0.39 4.41 إنجازهتطبيق الخطط التشغيمية ورفع تقارير بما تم 

 جداً  مرتفعة 0.40 4.52 مراجعة نتائج تطبيق الخطط التشغيمية

 جداً  مرتفعة 0.35 4.29 التشغيمي التخطيط

 جداً  مرتفعة 0.28 4.29 جة الكميةالدر 
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 االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكينيتضح من الجدول السابق بأن الدرجة الكمية لمستوى 

 حيث بمغت درجة الوسط الحسابي الكمية مرتفعًا جداً كانت  التشغيمي التخطيط في وأثره الفمسطينية الخموية

 .(0.28) ( واالنحراف المعياري4.29)

 الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري لمستوى التمكينأن الدرجة الكمية كما يبين الجدول 

، (0.39) ( واالنحراف المعياري4.29) حيث بمغت درجة الوسط الحسابي الكمية مرتفعًا جداً كان  الفمسطينية

 العمليمييا ، (0.45) نحراف معياري( وا4.37) بوسط حسابي مرتفعة جداً  السمطة تفويضدرجة حيث كانت 

 بوسط حسابيالقرارات  اتخاذ في المشاركة، ثم (0.43) ( وانحراف معياري4.36) بوسط حسابي الجماعي

 ( وانحراف معياري4.26) بوسط حسابيالمعمومات  ومشاركة االتصالثم  (0.57) ( وانحراف معياري4.27)

 ، وجميعيا كانت بدرجة مرتفعة جدا.(0.45) ف معياري( وانحرا4.24) بوسط حسابيالتحفيز ثم  (0.48)

 مدراء لدى التخطيط التشغيميأن الدرجة الكمية لمستوى وفيما يتعمق بالتخطيط التشغيمي، يتضح من الجدول 

 حيث بمغت درجة الوسط الحسابي الكمية مرتفعًة جداً  الفمسطينية كانت الخموية االتصاالت شركات معارض

مراجعة ، حيث كانت األوساط الحسابية لخطوات التخطيط التشغيمي )(0.35) المعياري( واالنحراف 4.29)

تطبيق الخطط تمييا ) ،(0.40) ( وانحراف معياري4.52) بوسط حسابي (نتائج تطبيق الخطط التشغيمية

عن )المسؤولين ، ثم (0.39) ( وانحراف معياري4.41) بوسط حسابي (التشغيمية ورفع تقارير بما تم انجازه

جراءات الخطط التشغيمية(  ، ومن ثم (0.39) ( وانحراف معياري4.38) بوسط حسابيتطبيق خطوات وا 

)قواعد وأخيرا  (0.60) ( وانحراف معياري4.15) بوسط حسابي)عرض ومناقشة ومراجعة الخطط التشغيمية( 

 .(0.47) ( وانحراف معياري4.01) بوسط حسابيعممية التخطيط التشغيمي( 

 األسئمة الفرعية التالية:الرئيس السؤال وينبثق عن 
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 الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى السمطة تفويض مستوىمااألول:  الفرعي السؤال

 ؟الغربية الضفة في الفمسطينية

 مدراء لدى السمطة تفويض لمستوىاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 2-4رقم )الجدول التالي يبين 

 الغربية. الضفة في الفمسطينية الخموية االتصاالت ركاتش معارض
 (2-4جدول رقم )

  السمطة تفويض لمستوىاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 الغربية الضفة في الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى

 رقم 
 االتصاالت شركات معارض مدراء لدى السمطة تفويض مستوى

 الغربية الضفة في الفمسطينية يةالخمو 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع جدا 0.51 4.51 تراعي إدارة الشركة قدرات العاممين عند التفويض .1
 مرتفع جدا 0.57 4.46 تتابع إدارة الشركة الصبلحيات المفوضة لمعاممين .2

 مرتفع جدا 0.51 4.42 مين حسب حاجة الشركةتعدل إدارة الشركة الصبلحيات المفوضة لمعام .3

 مرتفع جدا 0.69 4.42 تفوض لي إدارة الشركة سمطات كافية إلنجاز ميام وظيفتي .4

 مرتفع جدا 0.83 4.39 واضحة لتفويض السمطة استراتيجيةيوجد لدى الشركة  .5

 مرتفع جدا 0.68 4.39 يتم تفويض السمطة في الشركة كتابيا .6

 مرتفع 0.83 4.03 بلحياتي أثناء فترة التفويض دون تدخل من رؤسائيأمارس ص .7
 جداً  مرتفع 0.45 4.37 الدرجة الكمية

 مستوىفقرات التي تقيس اليوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من 

مرتبة ترتيبا  الغربية الضفة في يةالفمسطين الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى السمطة تفويض

 مدراء مستوى تفويض السمطة لدى أنالى تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية 

حيث بمغ المتوسط الحسابي  الغربية مرتفعا جدا الضفة في الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض

 (. 0.45)( واالنحراف المعياري الكمي 4.37)

 الشركة إدارة تراعيالفقرة ) كالتالي: ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابيةولقد جاءت الفقرات مرتبة 

 الشركة إدارة تتابعالفقرة ) ،(0.51( وانحراف معياري )4.51( بمتوسط حسابي )التفويض عند العاممين قدرات

 إدارة تعدلالفقرة )و  ،(0.57معياري )( وانحراف 4.46( بمتوسط حسابي )لمعاممين المفوضة الصبلحيات

( وانحراف معياري 4.42( بمتوسط حسابي )الشركة حاجة حسب لمعاممين المفوضة الصبلحيات الشركة
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( بمتوسط حسابي رؤسائي من تدخل دون التفويض فترة أثناء صبلحياتي أمارس). ولقد جاءت فقرة (0.51)

 .في أدنى الترتيب (0.83( وانحراف معياري )4.03)

لدييا  العاممين قدرات شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية تراعي نبأ االستنتاجيمكن وبناء عمى ما سبق، 

 حسب لمعاممين المفوضة الصبلحيات لمعاممين، وتعدل المفوضة الصبلحيات تفويض السمطة وتتابع عند

 واضحة لدييا استراتيجية ويوجد وظيفتيم، كما ميام إلنجاز كافية لمعاممين الحاجة، وتقوم بتفويض سمطات

 كتابيا. السمطة تفويض السمطة، ويتم لتفويض

 االتصاالت شركات معارض مدراء لدى القرارات اتخاذ في المشاركة مستوىماالثاني: الفرعي السؤال 

 ؟الغربية الضفة في الفمسطينية الخموية

 اتخاذ في المشاركة مستوىالمعيارية لفقرات األوساط الحسابية واالنحرافات ( 3-4رقم )الجدول التالي يبين 

 :الغربية الضفة في الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى القرارات

 (3-4جدول رقم )
 مستوى المشاركةلاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ية في الضفة الغربيةفي اتخاذ القرارات لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطين 

 رقم 
 شركات معارض مدراء لدى القرارات اتخاذ في المشاركة مستوى

 الغربية الضفة في الفمسطينية الخموية االتصاالت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفعة جدا 0.67 4.35 تشارك إدارة الشركة العاممين بمناقشة المشكبلت واتخاذ القرارات  .1

 مرتفعة جدا 0.67 4.35 اشعر بجدوى مشاركتي في اتخاذ القرار  .2

 مرتفعة جدا 0.66 4.32 القرار اتخاذ في المشاركة عمى العاممين الشركة إدارة تشجع .3
 مرتفعة جدا 0.76 4.28 إدارة الشركة العاممين عمى المشاركة في حل المشكبلت تشجع .4
 مرتفعة جدا 0.71 4.28 بعممي المتعمقة القرارات خاذات في بالمشاركة الشركة إدارة تسمح .5
 مرتفعة 0.98 4.17 تنظر إدارة الشركة لمعاممين عمى أنيم شركاء في اتخاذ القرارات .6
 مرتفعة 0.89 4.14 توفر إدارة الشركة المعمومات البلزمة لمعاممين بما يساعدىم عمى اتخاذ القرارات  .7

 فعة جداً مرت 0.57 4.27 الدرجة الكمية
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فقرات التي تقيس مستوى اليوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من 

المشاركة في اتخاذ القرارات لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربية 

المشاركة في اتخاذ مستوى  أنالى رجة الكمية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الد

حيث بمغ  الغربية مرتفعا جدا، الضفة في الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى القرارات

  (.0.57)( واالنحراف المعياري الكمي 4.27المتوسط الحسابي )

الفقرة )تشارك إدارة الشركة  كالتالي: سابيةترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحولقد جاءت الفقرات مرتبة 

الفقرة  ،(0.67( وانحراف معياري )4.45العاممين بمناقشة المشكبلت واتخاذ القرارات( بمتوسط حسابي )

 تشجعالفقرة ) ،(0.67( وانحراف معياري )4.35( بمتوسط حسابي )القرار اتخاذ في مشاركتي بجدوى اشعر)

. (0.66( وانحراف معياري )4.32( بمتوسط حسابي )القرار اتخاذ في مشاركةال عمى العاممين الشركة إدارة

( بمتوسط القرارات اتخاذ عمى يساعدىم بما لمعاممين البلزمة المعمومات الشركة إدارة توفر)ولقد جاءت فقرة 

 في أدنى الترتيب. (0.39( وانحراف معياري )4.14حسابي )

 وتشجع العاممين شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية تشارك نبأ االستنتاجيمكن وبناء عمى ما سبق، 

يم تساعدمن أجل مالمعمومات البلزمة ليم توفر كما  المناسبة، القرارات واتخاذ المشكبلت لدييا عمى مناقشة

 وحل المشكبلت.  عمى اتخاذ القرارات

 الضفة في الفمسطينية خمويةال االتصاالت شركات معارض مدراء تحفيز مستوىماالثالث:  الفرعي السؤال

 ؟الغربية

مستوى تحفيز مدراء معارض لاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4-4رقم ) الجدول التالييبين 

 .التصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربيةاشركات 
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 (4-4جدول رقم )
 مستوى تحفيز لاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربيةمدراء 

 رقم 
 معارض مدراء تحفيز مستوى

 الغربية الضفة في الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفعة جدا 0.74 4.42 تمقى مبادراتي واجتياداتي الشخصية تشجيع ودعم اإلدارة .1
 مرتفعة جدا 0.78 4.39 تعتمد الشركة أساليب التحفيز المعنوي لمن يستحقو .2
 مرتفعة جدا 0.67 4.35 تقدر إدارة الشركة جيودي في العمل الذي أقوم بو .3
 مرتفعة 0.66 4.17 تعتمد الشركة أساليب التحفيز المادي لمن يستحقو .4
 مرتفعة 0.77 4.17 واحتياجات الموظفينتراعي نظم الحوافز المستخدمة بالشركة مطالب  .5
 مرتفعة 0.71 4.14 يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجيود التي أبذليا في العمل  .6
 مرتفعة 0.59 4.14 أشعر بعدالة وموضوعية نظام الترقيات الوظيفية المعمول بو في الشركة .7

 مرتفعة جداً  0.45 4.24 الدرجة الكمية

فقرات التي تقيس مستوى البق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من يوضح الجدول السا

تحفيز مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب 

تصاالت مستوى تحفيز مدراء معارض شركات االالى أن درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية 

( 4.24) حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ا جدًا،الخموية الفمسطينية في الضفة الغربية مرتفع

  (.0.45)واالنحراف المعياري الكمي 

 مبادراتي تمقىالفقرة ) كالتالي: ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابيةولقد جاءت الفقرات مرتبة 

الفقرة تمييا  ،(0.74( وانحراف معياري )4.42( بمتوسط حسابي )اإلدارة ودعم تشجيع الشخصية واجتياداتي

، (0.78( وانحراف معياري )4.39( بمتوسط حسابي )يستحقو لمن المعنوي التحفيز أساليب الشركة تعتمد)

( وانحراف معياري 4.35( بمتوسط حسابي )بو أقوم الذي العمل في جيودي الشركة إدارة تقدرالفقرة )ثم 

)أشعر بعدالة وموضوعية نظام الترقيات الوظيفية المعمول بو في الشركة( . ولقد جاءت فقرات (0.67)

في أدنى ( 4.14( بمتوسط حسابي )العمل في أبذليا التي الجيود مع أتقاضاه الذي الراتب يتناسب)و

 الترتيب.
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 ينية تشجع وتدعم المبادراتشركات االتصاالت الخموية الفمسط نبأ االستنتاجيمكن وبناء عمى ما سبق، 

 مسؤوليات تحمل لمموظفين وتقدر جيودىم، كما يحفز المسؤولون الموظفين عمى الشخصية واالجتيادات

 يستحقيا.  لمن والتقدير الشكر كخطابات المعنوي التحفيز الشركات أساليب أكبر، وتعتمد

 الخموية االتصاالت شركات معارض دراءم لدى الجماعي العمل بيئة توفر مستوىما: الرابع الفرعي السؤال

 ؟الغربية الضفة في الفمسطينية

مستوى توفر بيئة العمل الجماعي لاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (5-4رقم ) الجدول التالييبين 

 لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربية:

 (5-4جدول رقم )

 مستوى توفر بيئة العمل الجماعي للحسابية واالنحرافات المعيارية األوساط ا
 لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربية

 رقم 
 معارض مدراء لدى الجماعي العمل بيئة توفر مستوى
 الغربية الضفة في الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفعة جدا 0.47 4.67 أفضل دائما العمل ضمن فريق .1

 مرتفعة جدا 0.55 4.35 تشجع إدارة الشركة العاممين عمى العمل الجماعي .2
 مرتفعة جدا 0.62 4.35 تدعم إدارة الشركة تشكيل فرق العمل .3
 مرتفعة جدا 0.54 4.32 دةتوفر إدارة الشركة مناخ تنظيمي يسوده روح التعاون والمساع .4
 مرتفعة جدا 0.53 4.28 تركز إدارة الشركة عمى أداء الفريق بدال من األداء الفردي .5
 مرتفعة جدا 0.71 4.28 تتسم عبلقاتي مع رؤسائي بأنيا عبلقات تعاونية تسودىا الثقة  .6
 مرتفعة جدا 0.64 4.25 أتشاور مع زمبلئي في الميام الموكمة إلي .7

 مرتفعة جداً  0.43 4.36 رجة الكميةالد

 مستوىفقرات التي تقيس اليوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من 

مرتبة  الغربية الضفة في الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض لمدراء الجماعي العمل بيئة توفر

أن مستوى توفر بيئة العمل الجماعي الى الحسابي، وتشير الدرجة الكمية ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط 

حيث بمغ المتوسط  ا جدًا،لمدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربية مرتفع

  (.0.43)( واالنحراف المعياري الكمي 4.36) الحسابي لمدرجة الكمية
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 ضمن العمل دائما أفضل) الفقرة كالتالي: ازليا حسب درجات األوساط الحسابيةترتيبا تنولقد جاءت الفقرات مرتبة 

الفقرة )تشجع إدارة الشركة العاممين عمى العمل الجماعي(  ،(0.47( وانحراف معياري )4.67( بمتوسط حسابي )فريق

مل( بمتوسط حسابي الفقرة )تدعم إدارة الشركة تشكيل فرق الع ،(0.55( وانحراف معياري )4.35بمتوسط حسابي )

)أتشاور مع زمبلئي في الميام الموكمة إلي( بمتوسط حسابي . ولقد جاءت الفقرة (0.62( وانحراف معياري )4.35)
 في أدنى الترتيب.( 0.64( وانحراف معياري )4.25)

 عملال عمى شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية تشجع العاممين نبأ االستنتاجيمكن وبناء عمى ما سبق، 
 أداء عمى والمساعدة، وتركز التعاون روح يسوده تنظيمي مناخ العمل، وتوفر فرق تشكيل الجماعي وتدعم

الثقة، كما يفضل  تسودىا تعاونية عبلقات بأنيا الرؤساء مع العبلقات الفردي، وتتسم األداء من بدال الفريق
 ليم. الموكمة امالمي في الموظفون العمل ضمن فريق ويقومون بالتشاور مع الزمبلء

 االتصاالت شركات معارض مدراء لدى المعمومات ومشاركة االتصال مستوىما: الخامس الفرعي السؤال

 ؟الغربية الضفة في الفمسطينية الخموية
مستوى االتصال ومشاركة المعمومات لدى لاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 6-4رقم )الجدول التالي يبين 

 .رض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربيةمدراء معا
 (6-4جدول رقم )

 مستوى االتصال لاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ومشاركة المعمومات لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربية

 رقم 
 شركات معارض اءمدر  لدى المعمومات ومشاركة االتصال مستوى

 الغربية الضفة في الفمسطينية الخموية االتصاالت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفعة جدا 0.73 4.35 تيتم إدارة الشركة بإيجاد وسائل اتصال فعالة ومتطورة .1
 مرتفعة جدا 0.79 4.25 أجد سيولة في التواصل مع رئيسي في العمل .2
 مرتفعة جدا 0.71 4.25 ألصحاب القرار بسرعةعمومات يوفر المعمومة يوجد نظام م .3
 مرتفعة جدا 0.68 4.22 الجديدة المعارف العاممون يتشارك .4
 مرتفعة جدا 0.62 4.21 ميارات االتصال لدى العاممين عالية  .5
 مرتفعة جدا 0.89 4.21 اإلدارية المستويات بين فعالة اتصال قنوات توجد .6

 مرتفعة 0.66 4.07 م مشاركة كافة العاممين بالمعمومات عن نشاط الشركة يت .7
 مرتفعة جداً  0.48 4.26 الدرجة الكمية
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فقرات التي تقيس مستوى اليوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من 

ت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربية االتصال ومشاركة المعمومات لدى مدراء معارض شركات االتصاال

مستوى االتصال ومشاركة الى أن مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية 

حيث  ا جدًا،المعمومات لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربية مرتفع

  (.0.48)( واالنحراف المعياري الكمي 4.26) الكميةبمغ المتوسط الحسابي لمدرجة 

 الشركة إدارة تيتم) الفقرة كالتالي: ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابيةولقد جاءت الفقرات مرتبة 

 سيولة أجدالفقرة ) ،(0.73( وانحراف معياري )4.35( بمتوسط حسابي )ومتطورة فعالة اتصال وسائل بإيجاد

الفقرة )يوجد نظام  ،(0.79( وانحراف معياري )4.25( بمتوسط حسابي )العمل في رئيسي عم التواصل في

. ولقد (0.71( وانحراف معياري )4.25ألصحاب القرار( بمتوسط حسابي ) بسرعةمعمومات يوفر المعمومة 

انحراف ( و 4.07( بمتوسط حسابي )الشركة نشاط عن بالمعمومات العاممين كافة مشاركة يتم)جاءت الفقرة 

 في أدنى الترتيب.( 0.66معياري )

اإلدارية في شركات االتصاالت  المستويات بين االتصاالت نظام نبأ االستنتاجيمكن وبناء عمى ما سبق، 

الرؤساء في  مع التواصل ومتطورة ويتضح ذلك من خبلل سيولة فعالة اتصال وسائل الخموية ييتم بإيجاد

 القرار. ألصحاب بسرعة لمعمومةا يوفر معمومات نظام العمل، ويوجد

 الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين أثر مدى ما: السادس الفرعي السؤال

 ؟التشغيمي التخطيط في الفمسطينية

 اإلداري التمكين ألثراستخدام أسموب تحميل االنحدار البسيط بين الدرجة الكمية لئلجابة عن ىذا السؤال تم 

 عمى نموذج االنحدار التالي: بناءً  التشغيمي يطوالتخط
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  نموذج االنحدار: 

 .e + التمكين اإلداري * β0  +β1 = التشغيمي التخطيط

 : حد الخطأ.eىي ثوابت وتمثل معامبلت نموذج االنحدار الخطي، و β1, β0 حيث أن: 

 .يوضح نتائج تحميل االنحدار وتقدير النموذج( 7-4رقم )والجدول التالي  

 (7-4جدول رقم )
 التشغيمي والتخطيط اإلداري التمكين ألثر (Linear Regression)البسيط نحدار ال نتائج تحميل ا

معامل   المتغير المستقل
Beta 

 Betaمعامل 
 المعياري

الخطأ المعياري 
S. E 

 قيمة اختبار )ف(
F 

مستوى الداللة 
 .Sigاإلحصائية 

 0.001 0.791 0.214 0.925 0.170 التمكين اإلداري
  0.601= (R2) ، معامل التحديد 0.701ثابت االنحدار=

 7.626  ،1sig.=0.00= (F_ANOVAقيمة )

 التخطيط التشغيميالمتغير التابع: 

 نموذج االنحدار المقدر: 

 0.214التمكين االداري+ * 0.170 – 0.701 = التخطيط التشغيمي

 ويبلحظ من نتائج الجدول السابق بأن قيمة ف (F_ANOVAدالة إحصائيا )  مستوى الداللة(Sig.  أقل

في تفسير البيانات والمتغيرات  البسيط( مما يدل عمى مبلئمة أسموب تحميل االنحدار الخطي 0.05من 

 التي دخمت الدراسة.

 معامل التحديد (R2)  =0.601  وىو القدرة التفسيرية لمنموذج مما يدل عمى أن المتغيرات المستقمة التي

( بنسبة التخطيط التشغيمي) ( قادرة عمى تفسير التغير في المتغير التابعالتمكين اإلداري) جدخمت النموذ

 بالنسبة لفعالية نموذج االنحدار.  مرتفعةوىذه النسبة تعتبر ، % فقط60

  مدراء لدى اإلداري لمتمكين يوجد أثرستنتج بأنو ( ن7-4الواردة في جدول رقم )من نتائج تحميل االنحدار 
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حيث تبين بأن مستوى الداللة  التشغيمي، التخطيط في الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض

 .0.05من مستوى  أقلوىو  0.001الختبار ف=

مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية ىل يختمف مستوى التمكين اإلداري لدى السابع:  الفرعي السؤال

 .(سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،العمر ،الجنس) في التخطيط التشغيمي تبعًا لـ الفمسطينية

 :الجنس 

 (ت)درجات األوساط الحسابية الكمية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  (8-4رقم ) الجدول التالييبين 

 معارض مدراء لدى اإلداري التمكين مستوى حول العينة أفراد اجاباتلمعينتين المستقمتين لفحص الفروق في 

 .حسب متغير الجنس الفمسطينية الخموية تصاالتاال شركات

 (8-4جدول رقم )

  العينة أفراد اجاباتاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت لمعينتين المستقمتين لمحاور 

 حسب متغير الجنس الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين مستوى حول

 

 العدد لجنسا
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.43 4.33 17 ذكر
0.619 26 0.541 

 0.32 4.24 11 أنثى

 مستوى حول العينة أفراد اجاباتيتضح من الجدول السابق بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية في 

 .الجنس لمتغير تعزى الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين

 :العمر 

 (ت)درجات األوساط الحسابية الكمية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  (9-4رقم ) الجدول التالييبين 

 معارض مدراء لدى ياإلدار  التمكين مستوى حول العينة أفراد اجاباتلمعينتين المستقمتين لفحص الفروق في 

 .العمرحسب متغير  الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات
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 (9-4جدول رقم )
 مستوى حول العينة أفراد اجاباتلمعينتين المستقمتين لمحاور  (ت)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

 العمرحسب متغير  لفمسطينيةا الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين

 العدد العمر المجال
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

التمكين 
 اإلداري

 0.23 4.18 13 سنة 30أقل من 
1.528- 26 0.139 

 0.48 4.40 15 سنة 40اقل من – 30

 مستوى حول العينة أفراد اجاباتوجد فروق ذات داللة احصائية في يتضح من الجدول السابق بأنو ال ت

 .العمر لمتغير تعزى الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين

  :المؤىل العممي 

 العينة أفراد اجابات( لفحص الفروق في One Way ANOVA) تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي

 المؤىل لمتغيربعا ت الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين مستوى حول

 يوضح ذلك: (10-4رقم ) والجدول التالي العممي،

 (12-4جدول رقم )

  حول العينة أفراد اجابات( لفحص الفروق في One Way ANOVA) اختبار تحميل التباين األحادي

 العممي المؤىل لمتغير تعزى الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى ارياإلد التمكين مستوى

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 التمكين اإلداري
 0.027 2 0.054 بين المجموعات

 0.167 25 4.164 داخل المجموعات 0.851  0.163
   27 4.218 المجموع

 مستوى حول العينة أفراد اجاباتيتضح من الجدول السابق بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية في 

 .المؤىل العممي لمتغير تعزى الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين



75 
 

 

 :سنوات الخدمة 

 العينة أفراد اجابات( لفحص الفروق في One Way ANOVA) األحادي استخدام اختبار تحميل التباين تم

 سنوات لمتغيربعا ت الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين مستوى حول

 يوضح ذلك: (11-4رقم ) والجدول التالي الخدمة،

 (11-4جدول رقم )

  العينة أفراد اجابات( لفحص الفروق في One Way ANOVA) اختبار تحميل التباين األحادي
 الخدمة سنوات لمتغير تعزى الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين مستوى حول

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 التمكين اإلداري
 0.230 2 0.460 بين المجموعات

 0.150 25 3.758 داخل المجموعات 0.236  1.530
   27 4.218 المجموع

 مستوى حول العينة أفراد اجاباتيتضح من الجدول السابق بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية في 

 .الخدمة سنوات لمتغير تعزى الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 

 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة 5-1

 ممخص نتائج الدراسة 5-2

 التوصيات 5-3
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 لفصل الخامسا 

 النتائج والتوصيات

يتضمن ىذا الفصل مناقشة لنتائج أسئمة الدراسة وممخصا لنتائج الدراسة، وكذلك أىم التوصيات التي ترى 

 الباحثة ضرورة األخذ بيا.

 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة 5-1

 شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين مستوىما  :تتمخص مشكمة ىذه الدراسة بالسؤال الرئيس التالي

 ؟التشغيمي التخطيط في أثره مدى وما الفمسطينية الخموية االتصاالت

 :ىذه األسئمة لنتائج مناقشة يمي وفيما ،الفرعية مةاألسئ نم عدد ؤالالس ىذا نع ويتفرع

 الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى السمطة تفويض مستوىماالسؤال األول:  5-1-1

 ؟الغربية الضفة في الفمسطينية

 في الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى السمطة تفويض أظيرت النتائج أن مستوى

(. وبعد 0.45( واالنحراف المعياري الكمي )4.37ا جدًا حيث بمغ المتوسط الحسابي )تفعمر  الغربية الضفة

ترتيب الفقرات التي تقيس مستوى تفويض السمطة لدى مدراء المعارض ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط 

، في حين كانت الحسابية، كانت فقرة )تراعي إدارة الشركة قدرات العاممين عند التفويض( في أعمى الترتيب

 .الفقرة )أمارس صبلحياتي أثناء فترة التفويض دون تدخل من رؤسائي( في أدنى الترتيب

 ،(2011السبايدة، ) ،(2013 عفانة،)، (2016 محمدية،)(، 2018وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )الجعبري، 
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 سط لمتمكين.التي أظيرت مستوى متو  (2004)العبيدين،  ، وتختمف مع دراسة(2010 الجعبري،)

 عند العاممين قدرات تراعي أن شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية ويستنتج من الفقرات المتعمقة بالتفويض

       الحاجة، حسب لمعاممين المفوضة الصبلحيات ليم، وتعدل المفوضة الصبلحيات التفويض وتتابع

ن شأنو زيادة شعور المدراء بالرضى وىذا م وظيفتيم، ميام لمعاممين إلنجاز كافية وتقوم بتفويض سمطات

 السمطة تفويض السمطة، ويتم لتفويض واضحة كما ويوجد لدييا استراتيجية الوظيفي وبالتالي زيادة االداء.

  كتابيا.

تعزو الباحثة ارتفاع مستوى تفويض السمطة لدى شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية لقناعة ادارة تمك 

طة يعتبر االسموب األمثل لرفع وتطوير كفاءة األداء الوظيفي، حيث ان تجميع الشركات بأن تفويض السم

وتركيز السمطة لدى االدارة العميا سينعكس بصورة سمبية في تحقيق األىداف، وكذلك تأثير تفويض السمطة 

عمى فعالية اتخاذ القرارات حيث يتم تبادل المعمومات بشكل أفضل من خبلل إتاحة الفرصة لمعاممين 

لبلشتراك في تحميل المشكبلت وتشجيعيم عمى ابداء الرأي وتقديم المقترحات، اضافة الى تأثير تفويض 

 .السمطة في زيادة الرضا الوظيفي والشعور بزيادة المسؤولية والمشاركة

 االتصاالت شركات معارض مدراء لدى القرارات اتخاذ في المشاركة مستوىماالسؤال الثاني:  5-1-2

 ؟الغربية الضفة في لفمسطينيةا الخموية

المشاركة في اتخاذ القرارات لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية  أظيرت النتائج أن مستوى

( واالنحراف المعياري الكمي 4.27جدًا حيث بمغ المتوسط الحسابي ) امرتفع الفمسطينية في الضفة الغربية

ترتيبا  معارضالالمشاركة في اتخاذ القرارات لدى مدراء  تقيس مستوى (. وبعد ترتيب الفقرات التي0.57)

تشارك إدارة الشركة العاممين بمناقشة المشكبلت واتخاذ تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، كانت فقرة )

 بما لمعاممين البلزمة المعمومات الشركة إدارة توفر( في أعمى الترتيب، في حين كانت الفقرة )القرارات

 ( في أدنى الترتيب.القرارات اتخاذ عمى يساعدىم
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 .(2010)الجعبري،  ودراسة (2016دراسة )محمدية، وتتفق ىذه النتيجة مع 

شركات االتصاالت الخموية  اإلدارة فيأن  القرارات اتخاذلمشاركة في ويستنتج من الفقرات المتعمقة با

وحل المشكبلت، ولدييا  المناسبة راراتالق اتخاذ من أجل المشكبلت بمناقشة العاممين تشارك الفمسطينية

 ات.القرار  اتخاذ في القناعة والثقة بمشاركة مدراء المعارض

لدى شركات االتصاالت الخموية في اتخاذ القرارات  مدراء المعارضمشاركة  تعزو الباحثة ارتفاع مستوى

 وحلالقرارات ومناقشة بضرورة مشاركة العاممين في اتخاذ دارة تمك الشركات إقناعة الى الفمسطينية 

ىتماما مرتفعا في ادارة معارض شركات االتصاالت الخموية تولي إويتضح من ىذه النتيجة بان المشكبلت، 

وثقتيا  مشاركة القرارات والذي بدوره ينعكس عمى التزام المدراء واستمراريتيم في العمل بأفكار إبداعية اكثر،

قرارات وسرعة تنفيذىا، والعمل عمى زيادة شعور مدراء المعارض بقدرات مدراء المعارض في تحسين نوعية ال

  بالمسؤولية وجعميم أكثر استعدادا لتقبل حل المشكبلت وتنفيذ القرارات التي اشتركوا في صنعيا.

 الضفة في الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء تحفيز مستوىماالسؤال الثالث:  5-1-3

 ؟الغربية

 تحفيز مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية في الضفة الغربية لنتائج أن مستوىأظيرت ا

(. وبعد ترتيب الفقرات 0.45( واالنحراف المعياري الكمي )4.24ا جدًا حيث بمغ المتوسط الحسابي )مرتفع

تمقى مبادراتي نت فقرة )مدراء المعارض ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، كا تحفيزالتي تقيس 

أشعر بعدالة ( في أعمى الترتيب، في حين كانت الفقرة )واجتياداتي الشخصية تشجيع ودعم االدارة

 ( في أدنى الترتيب.وموضوعية نظام الترقيات الوظيفية المعمول بو في الشركة

 .(2004 ،ممحم) ودراسة ،(2016 محمدية،)(، 2010وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )الجعبري، 
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 تشجع وتدعم المبادرات شركات االتصاالت الخموية الفمسطينيةإدارة أن  تحفيزويستنتج من الفقرات المتعمقة بال

الذي  العمل في الموظفين جيود تقدر، و المعنوي التحفيز أساليب تعتمدلمموظفين و  الشخصية جتياداتاالو 

 .يقومون بو

شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية تعامل مدراء المعارض  الى أن االدارة فيتعزو الباحثة ىذه النتيجة 

   عمى أنيم يعممون كشركاء في الشركة وليس لصالح الشركة فقط، وتحاول تشجيعيم عمى العمل بكفاءة

 أعمى من أجل تحقيق النيوض بالشركة. 

 التصاالتا شركات معارض مدراء لدى الجماعي العمل بيئة توفر مستوىما: الرابعالسؤال  5-1-4

 ؟الغربية الضفة في الفمسطينية الخموية

 الخموية االتصاالت شركات معارض مدراءدى لتوفر بيئة العمل الجماعي  أظيرت النتائج أن مستوى

( واالنحراف المعياري الكمي 4.36ا جدًا حيث بمغ المتوسط الحسابي )مرتفع الغربية الضفة في الفمسطينية

لدى مدراء المعارض ترتيبا تنازليا  توفر بيئة العمل الجماعيالتي تقيس مستوى (. وبعد ترتيب الفقرات 0.43)

( في أعمى الترتيب، في حين أفضل دائما العمل ضمن فريقحسب درجات األوساط الحسابية، كانت فقرة )

اسة وتتفق ىذه النتيجة مع در  ( في أدنى الترتيب.أتشاور مع زمبلئي في الميام الموكمة إليكانت الفقرة )

 . (2018)الجعبري، 

شركات االتصاالت الخموية إدارة أن  بيئة العمل الجماعي توفر بمستوىويستنتج من الفقرات المتعمقة 

 روح يسوده تنظيمي مناخ توفر، و العمل فرق تشكيل تدعمو  الجماعي العمل عمى العاممينتشجع  الفمسطينية

 بأنيا الرؤساء مع العبلقات تتسم، كما الفردي األداء من بدال الفريق أداء عمى تركز، و والمساعدة التعاون

ليم إضافة إلى أن الموظفين  الموكمة الميام في بين الزمبلء تشاور، وىناك الثقة تسودىا تعاونية عبلقات

 .فريق ضمن العمل دائما يفضمون
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اىتمام إلى لفمسطينية لدى شركات االتصاالت الخموية ا توفر بيئة العمل الجماعيتعزو الباحثة ارتفاع مستوى 

ادارة تمك الشركات بالعمل الجماعي وقناعتيا بأن ذلك من شأنو زيادة كفاءة العمل وتوفير الوقت والجيد في 

 .انجاز الميمات المختمفة والمساعدة في خمق أفكار ابداعية

 تصاالتاال  شركات معارض مدراء لدى المعمومات ومشاركة االتصال مستوىما: الخامسالسؤال  5-1-5

 ؟الغربية الضفة في الفمسطينية الخموية

 الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى االتصال ومشاركة المعمومات أظيرت النتائج أن مستوى

( واالنحراف المعياري الكمي 4.26ا جدًا حيث بمغ المتوسط الحسابي )مرتفع الغربية الضفة في الفمسطينية

لدى مدراء المعارض ترتيبا  االتصال ومشاركة المعموماتالتي تقيس مستوى (. وبعد ترتيب الفقرات 0.48)

( تيتم إدارة الشركة بإيجاد وسائل اتصال فعالة ومتطورةتنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، كانت فقرة )

ي أدنى ( فيتم مشاركة كافة العاممين بالمعمومات عن نشاط الشركةفي أعمى الترتيب، في حين كانت الفقرة )

 الترتيب.

 . (2010 الجعبري،) ودراسة، (2016 محمدية،)وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

لدى اإلدارية  المستويات بين االتصاالت نظامأن  تصال ومشاركة المعموماتويستنتج من الفقرات المتعمقة باال

، ومتطورة فعالة اتصال وسائل ادبإيج تيتم دارةاإل وأن ،بالفعالية يتسم شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية

 في سيولة، كما أن ىناك القرار ألصحاب سريع نحو عمى المعمومة يوفر معمومات نظام باإلضافة إلى وجود

 .العمل في الرؤساء مع التواصل

شركات االتصاالت مدراء المعارض في لدى  االتصال ومشاركة المعموماتتعزو الباحثة ارتفاع مستوى 

الى طبيعة ومجال عمل ىذه الشركات إضافة الى قناعتيا بضرورة توفير المعمومة البلزمة  ينيةالخموية الفمسط

 وتحسين الخدمات المقدمة.  يؤثر ايجابا عمى جودة األداء ألن ذلك من شأنو أنوبالوقت المناسب 
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موية ما مدى أثر التمكين االداري لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخ: السادسالسؤال  5-1-6

 الفمسطينية في التخطيط التشغيمي؟

وجود أثر لمتمكين اإلداري وأبعاده عمى التخطيط التشغيمي، وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن أظيرت النتائج 

األجل لؤلنشطة والبرامج بما يتوافق مع تحقيق األىداف  ةقصير التخطيط التشغيمي ييدف إلى وضع خطط 

المدراء في تنفيذ الخطط التشغيمية وخاصة أنيا خطط قصيرة األجل، كما أن ، فالتفويض يساعد االستراتيجية

التحفيز يزيد من دافعية العمل لدى الموظفين بما يخدم تنفيذ الخطط التشغيمية، وكذلك توفر بيئة العمل 

 الخموية االتصاالت شركات معارض مدراءالجماعي يسيل بشكل واضح تنفيذ الخطط التشغيمية من قبل 

 اتخاذ القرارات فإن من شأن ذلك أن يزيد منفي ، أما فيما يتعمق بالمشاركة الغربية الضفة في سطينيةالفم

إنجاح الخطط التشغيمية وبالتالي يعمل عمى األمر الذي  إبداعيةوحمول أفكار ىم بتقديم التزام المدراء واستمرار 

 نجاح الخطط االستراتيجية. 

توى التمكين االداري لدى مدراء معارض شركات االتصاالت ىل يختمف مس: السابعالسؤال  5-1-7

 عدد سنوات الخدمة(؟ ،الخموية الفمسطينية في التخطيط التشغيمي تبعا لـ )الجنس، العمر، المؤىل العممي

في  الفمسطينية الخموية االتصاالت شركات معارض مدراء لدى اإلداري التمكين مستوىأظيرت النتائج أن 

وتتفق ىذه  الخدمة. وسنوات العممي، المؤىل العمر، الجنس،: لمتغيرات ي ال يختمف تبعاالتخطيط التشغيم

في عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس والعمر والمؤىل العممي، ومع  (2010 الجعبري،)النتيجة مع دراسة 

، وتختمف (الخبرة سنوات عدد الجنس، العمر،)في عدم وجود فروق تعزى لمتغير  (2008 الضمور،)دراسة 

 .سنوات الخبرة( د)العمر والجنس وعد وجود تأثير لمتغير ( التي أظيرت2007ىذه النتيجة مع دراسة )السيد، 

أن التمكين يمثل أحد األساليب الحديثة التي تساعد عمى استغبلل الطاقات  إلى النتيجة ذهى ةالباحث عزوتو 

 أو سنوات خدمتو. لموظفا أو عمر سجنب الكامنة لدى العاممين بشكل عام، وعدم ارتباط ذلك
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 ممخص نتائج الدراسة 5-2

مستوى تفويض السمطة لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية أظيرت الدراسة أن  .1

  .جدا امرتفع

تصاالت الخموية مستوى المشاركة في اتخاذ القرارات لدى مدراء معارض شركات االأظيرت الدراسة أن  .2

  .جدا امرتفعالفمسطينية 

 امرتفعتصاالت الخموية الفمسطينية مستوى التحفيز لدى مدراء معارض شركات االأظيرت الدراسة أن  .3

  .جدا

تصاالت الخموية مستوى توفر بيئة العمل الجماعي لدى مدراء معارض شركات اال أظيرت الدراسة أن .4

  .جدا امرتفعالفمسطينية 

تصاالت ة المعمومات لدى مدراء معارض شركات االمستوى االتصال ومشارك أظيرت الدراسة أن .5

 .جدا امرتفعالخموية الفمسطينية 

لدى مدراء معارض  وجود عبلقية ايجابية عالية بين مستوى التمكين والتخطيط التشغيميأظيرت الدراسة  .6

 تصاالت الخموية الفمسطينية.شركات اال

ء معارض شركات االتصاالت الخموية أظيرت نتائج الدراسة أن مستوى التمكين اإلداري لدى مدرا .7

الفمسطينية في التخطيط التشغيمي ال يختمف تبعا لمتغيرات الجنس، العمر، المؤىل العممي، وسنوات 

 الخدمة.

 التوصيات 5-3

 :يمي بماباحثة اسة توصي الر في ضوء نتائج الد
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ذلك من أثر في تحسين الفمسطينية لما ل الخمويةاالستمرار في تفويض السمطة لدى شركات االتصاالت  .1

  الكفاءة والفاعمية في العمل ورفع مستوى رضا الموظف.

تصاالت الخموية الفمسطينية حيث اتخاذ القرارات لدى شركات االب مشاركة مدراء المعارض االستمرار في .2

  .المتخذةأن ذلك يؤثر ايجابا في نوعية وتطبيق القرارات 

والتركيز عمى رفع مستوى  الفمسطينيةاالتصاالت الخموية االستمرار في تحفيز الموظفين لدى شركات  .3

 .لدييمالتحفيز المعنوي 

االستمرار في استخدام فرق العمل في انجاز العمل وحل المشكبلت والقيام بالميام وتعميق مفيوم  .4

 واىمية فرق العمل.

 .يوعم التي تحثالقيم توفر أبعاده و  ي وتعزيزاإلدار  التمكينثقافة ستمرار بتبني اال .5

 .برامج التطوير اإلداريو  االىتمام بتوفير الظروف المناسبة لمتمكيناالستمرار ب .6

يدة لمتمكين وربطو بمتغيرات أخرى بعاد جدأأخرى في موضوع التمكين اإلداري بتناول إجراء دراسات  .7

 كضغوط العمل والوالء الوظيفي وغيرىا.
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 قائمة المراجع
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 ائمة المراجعق

 : المراجع العربيةأوال

دور التمكين اإلداري في تعزيز اإلبداع التنظيمي لدى العاممين في جياز (. 2019ابو ربيع، عرفات. )

 ، رسالة ماجستير، جامعة األقصىالشرطة الفمسطينية

 ، المجموعة العربيةالمتميز االستراتيجي والتفكير التخطيط مقومات. 2009) محمد. ) مدحت نصر، أبو

 .والنشر لمتدريب

. المنظمة العربية 1. طتمكين العاممين: مدخل لمتطوير والتحسين المستمر(.  2003أفندي، عطية. )

 لمتنمية اإلدارية. القاىرة. مصر.

، اربد (. اإلدارة بالثقة والتمكين: مدخل لتطوير المؤسسات2008اندراوس، رامي ومعايعة، عادل. )

 .لتوزيع)األردن(: عالم الكتب الحديثة لمنشر وا

دور تمكين العاممين في تحقيق التميز المؤسسي )دراسة ميدانية عمى (. 2014البحيصي، عبد المعطي. )

 . رسالة ماجستير، جامعة االزىر، غزة.الكميات التقنية في محافظات غزة(

التمكين اإلداري وخمق اإلبداع لدى الموظفين في المؤسسة (. 2018براحية، زينب، وزيماش، ريمة. )

 جيجل.-، رسالة ماجستير، جامعة محمد الصديق بن يحيىلجزائريةا

دراك اإلدارة العميا ألىمية تمكين العاممين في المؤسسات (. إ2010ثابت، رييام عصمت محمود. )

، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد الحكومية الخدمية مع دراسة ميدانية عمى ىيئة التأمين الصحي في مصر

 .جامعة القاىرةوالعموم السياسية: 
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واقع تمكين العاممين في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في الضفة الغربية (. 2010الجعبري، دعاء. )

 .، رسالة ماجستير، جامعة الخميل، فمسطينمن وجية نظر اإلداريين

رسالة ال، التمكين اإلداري وعالقتو باإلبداع في شركة االتصاالت الخموية جو (. 2018جعبري، مكرم. ) 

 .ماجستير، جامعة الخميل، فمسطين

، دار الصفاء لمنشر والتوزيع. 1، ط إدارة التمكين واالندماج(. 2013جبلب، احسان والحسيني، كمال. )

 (.15عمان. األردن. )ص 

األنماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من وجية نظر موظفي مجمس (. 2008الجميمي، مطر. )

ة ماجستير، برنامج الماجستير قسم العموم اإلدارية، كمية الدراسات العميا، جامعة نايف العربية ، رسالالشورى

 .لمعموم االمنية

 .، دار وائل لمنشر، عمان، األردن3مفاىيم وتطبيقات"، ط  إدارة الجودة الشاممة "(. "2008جودة، محفوظ. )

 .كتبة كمية التجارة، جامعة عين شمسالقاىرة، م مبادئ إدارة األعمال،(. 2006حافظ، إجبلل. )

أثر المناخ التنظيمي عمى التخطيط االستراتيجي في شركات الحجر والرخام في (. 2015رماء. )، الحبليقة

 رسالة ماجستير، جامعة الخميل.  ،محافظة بيت لحم

 دراسة :األعمال األردنية منظمات في االستراتيجي التخطيط (.2010. )محمد الشيخ،و  كرمة حمامي،

 .ناليرموك، األرد جامعة ماجستير، رسالة ،العميا اإلدارة نظر وجية من ميدانية

أثر المناخ التنظيمي عمى تمكين العاممين مع دراسة تطبيقية عمى أجيزة (. 2006الخاجة، فاطمة. )

رة، كمية ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاىالحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 .االقتصاد والعموم السياسية
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، القاىرة، مكتبة كمية التجارة، جامعة دارة الموارد البشرية(. ا2006خطاب، عايد سيد والمبيض وآخرون. )

 عين شمس.

إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات إعمال (. "2009الدوري، زكريا مطمك وصالح، احمد عمي. )

 دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عمان، األردن. ،1، ط األلفية الثالثة"

كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع االتصاالت "دراسة  تمكين العاممين. (2014ديوب، أيمن. )

 .رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كمية االقتصاد، قسم ادارة االعمال. ميدانية"

المنظمات األمنية التعميمية ومدى جاىزيتيا  مقومات التمكين في (.2009) الرشودي، خالد سميمان.

 .رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية لتطبيقو،

عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع (. 2010الرقب، أحمد صادق. )

 .رسالة ماجستير منشورة جامعة األزىر، غزةغزة، 

التمكين الوظيفي وأثرة في الثقة التنظيمية لدى العاممين في المراكز الصحية (. 2011) الرميحي، تياني.

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دلمون، البحرين الحكومية في مممكة البحرين،

أثر التخطيط في أداء مؤسسات التعميم العالي الجزائري دراسة حالة جامعة محمد (. 2014زعيبي، رحمة. )

 الجزائر. ، ، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضيرسكرةخضير ب

مدى مشاركة العاممين في اتخاذ القرارات وأثرىا عمى التمكين الوظيفي (. 2011السبايدة، ايوب عبد اهلل. )

 .، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، االردندراسة مقارنة –في كميات المجتمع الحكومية والخاصة في األردن 

 .البشرية الموارد إلدارة العربي التخطيط االستراتيجي، المنتدى (.2015) ماجد. السقا،

 .2دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ط . عمان،الريادة ومنظمات االعمال (.2010) ببلل خمف. السكارنو،
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     . عمان، دار المسيرة لمنشراالستراتيجية والتخطيط االستراتيجي(. 2015ببلل خمف. ) السكارنو،

 .1والتوزيع، ط

 .14، مجمة عمم النفس، عدد عرض كتاب الكاريزمية لرونالد ريجية(. 1999سبلمة، ممدوح. )

 حجم تخفيض تأثير التمكين واالثراء الوظيفي عمى والء العاممين في ظل(. 2007السيد، محمود محمد. )

 3 -ابريل 29 شرية،الب إدارة الموارد في والحديثة المعاصرة االتجاىات عن األول العربي المؤتمر العمالة،

 مصر. الشيخ، شرم ،2007مايو

دراسة متطمبات التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة (. 2015شقورة، محمد. )

 .، رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية، جامعة األزىر، غزة. فمسطينوعالقتيا بثقافة اإلنجاز لدييم

رسالة ماجستير، كمية التجارة،  ثر تمكين العاممين عمى فاعمية اتخاذ القرار،أ (.2006) الشمري، محمد.

 .جامعة عين شمس، القاىرة، مصر

رسالة ماجستير، جامعة نايف  دور التمكين في تحقيق األنشطة الرياضية،(. 2009الشيراني، عبد اهلل. )

 .العربية لمعموم األمنية

درجة تنفيذ الخطط التشغيمية بمدارس محافظة النماص وعالقتيا (. 2017الرحمن. ) الشيري، نورة زايد عبد

 ، رسالة ماجستير: كمية التربية، جامعة الباحة.باألداء المدرسي

ثر التخطيط االستراتيجي عمى كفاءة أداء المؤسسات غير الربحية العاممة في أ(. 2013الشيخمي، أسيل. )

 معة الشرق األوسط.رسالة ماجستير، جا ،األردن ودور التوجو الريادي

. العوامل المؤثرة عمى التمكين اإلداري: دراسة حالة: مراكز الوزارات األردنية(. 2008الضمور، صفاء. )

 .رسالة ماجستير، الجامعة األردنية
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 عمان، األردن.  دار البيروني لمنشر والتوزيع،. التخطيط االستراتيجي(. 2018طوقان، عامر. )

. رسالة تمكين العاممين ومتطمبات التطبيق في المنظمات المصرية (.2004) عارف، عالية عبد الحميد.

 .دكتوراه غير منشورة، القاىرة: جامعة عين شمس

-(. أثر تمكين العاممين في االلتزام التنظيمي دراسة تحميمية آلراء عينة من 2012عبد الحسين، باسم. )

: 31 ، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصاديةة الرصافةموظفي الييئة العامة لمسدود والخزانات. معيد اإلدار 

257 – 280. 

 .. دار الحريري. القاىرة. مصرإدارة الموارد البشرية(. 2004عبد الوىاب، عمى محمد. )

، مكتبة كمية التجارة، جامعة أثر الثقافة التنظيمية عمى تمكين األفراد، القاىرة(. 2003عبيد، خولة خميس. )

 عين شمس.

العالقة بين التمكين اإلداري وخصائص الوظيفية في كل من شركة مصانع (. 2004ين، بثينة. )العبيد

 .، رسالة ماجستير، جامعة مؤتةاالسمنت األردنية ومؤسسة الموانئ األردنية

، الممتقي السنوي العاشر إلدارة جوىر تمكين العاممين: إطار مفاىيمي(. 2005العتيبي، سعد بن مرزوق. )

 .شاممة، جامعة الممك سعود، كمية العموم اإلدارية، الرياض، المممكة العربية السعوديةالجودة ال

دور التمكين في إدارة األزمات في منظمات األعمال، ورقة مقدمة إلى المؤتمر (. 2010عريقات، أحمد. )

 -الفرص –ات العممي الدولي السابع "تداعيات األمة االقتصادية العالمية عمى منظمات األعمال: التحدي

 .، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة الزرقاء، األردناآلفاق

، رسالة ماجستير، مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك عمى إبداع العاممين(. 2012) العطار، ىيثم.

 .كمية إدارة األعمال، الجامعة اإلسبلمية، فمسطين
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ري وعالقتو بفاعمية فرق العمل في المؤسسات األىمية الدولية التمكين اإلدا (.2013عفانة، حسن مروان. )

 .غزة -جامعة األزىر -رسالة ماجستير في قطاع غزة،

   (. المتغيرات التنظيمية والوظيفية وعبلقتيا بالتمكين االداري2006العمري، محمد بن سالم سييل. )

       ، اكاديمية السادات لمعمومبالتطبيق عمى جياز شرطة عمان السمطانية، رسالة ماجستير، القاىرة

 اإلدارية.

 دار النخبة لمنشر. ،مقدمة حول مبادئ التخطيط االستراتيجي(. 2011أمجد. ) غانم،

 أعمال ،الموظفين إبداع في اإلداري التمكين أثر(. 2011. )قدور نافمة، وابن محمد، فبلق،

، ة اصدارات نحو مجتمع المعرفةالتخطيط االستراتيجي لمدول سمسم(. 2010الفيبللي، عصام بن يحيى. )

 .28جامعة الممك بن العزيز، المممكة العربية السعودية االصدار  مركز الدراسات االستراتيجية،

 الشركات المدرجة في البشرية لمموارد االستراتيجي التخطيط استخدام مدى (.2012. )سبلمة محمد قباجة،

 فمسطين.  الخميل، جامعة ماجستير، فمسطين، رسالة بورصة في

التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميم العام بمحافظة الطائف (. 2012الخالق محمد. ) عبد القرني،

 ، رسالة ماجستير، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.)تصور مقترح(

عمى عينة من المصارف  التمكين اإلداري وأثره عمى الوالء التنظيمي )دراسة(. 2016قوز، عبد اهلل. )

 .، رسالة ماجستير، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجياالتجارية السودانية(

 (. التخطيط االستراتيجي المبني عمى النتائج. وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر. 2018كرخي، مجيد. )

 لجامعية، االسكندرية.  ، الدار ادليل المتدربين إلى التخطيط االستراتيجي. 2013)ماىر، احمد. )
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أثر التمكين الوظيفي في السموك اإلبداعي لدى العاممين في ىيئة تنشيط (. 2016محمدية، عمر. )

 .جامعة الشرق األوسط ،-دراسة حالة–السياحة األردنية 

. عمان، تطبيقية حاالت - عمميات - مفاىيم  االستراتيجية اإلدارة(. 2013. )اليادي عبد ماجد مساعدة،

 .1ط  والطباعة، والتوزيع لمنشر المسيرة ارد

    متطمبات التمكين من وجية نظر العاممين اإلداريين في الجامعات(. 2015المصري، شادي. )

 .. رسالة ماجستير، جامعة األزىر، كمية االقتصاد والعموم اإلداريةالفمسطينية بمحافظات غزة

الوزارات الحكومية في محافظة قمقيمية من وجية واقع التخطيط االستراتيجي في (. 2010مصمح، عطية. )

 . 74-14،29ع ، مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية،نظر موظفييا

التمكين اإلداري وآثاره في إبداع العاممين في الجامعة (. 2009. )المعاني، أيمن وارشيدة، عبد الحكيم

 .240-263، ص 2، عدد 5، مجمد ، المجمة األردنية في إدارة األعمالاألردنية

(. التمكين اإلداري وآثاره في إبداع العاممين في الجامعة 2009المعاني، أيمن وارشيدة، عبد الحكيم. )

 .240-263، ص 2، عدد 5مجمد  ، المجمة األردنية في إدارة األعمال،األردنية

بمديرية الصيانة  سة ميدانيةأثر التمكين اإلداري عمى اإلبداع التنظيمي درا(. 2015معراج، قدري أحمد. )

 .، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، الجزائربسكرة -لشركة سوناطرة

مجمة (. أثر استراتيجية التمكين في تنمية السموك االبداعي لرأي المال الفكري، 2015مكيد، عمي ويحياوي. )

 في التنظيمي والتغيير اإلبداع ليالدو  . الممتقى14، العدد العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية

 .50-34، ص2 المجمد الحديثة، المنظمات

 .1المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، طالتمكين كمفيوم إداري معاصر. (. 2006ممحم، يحي سميم. )
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ى رضا العالقة بين العاممين والعمالء: تشخيص أثر قدرات العامل وتمكينو عم(. 2004ممحم، يحيى سميم. )

 .170.-167، 2، ع24. المجمة العربية لئلدارة. م العمالء في البنوك االردنية

، بغزة اإلسالمية لمجامعة االستراتيجية األىداف تحقيق في ودوره العاممين تمكين(. 2016فاتن ) الممفوح،

 .فمسطين غزة، ،العميا لمدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية واإلدارة، القيادة برنامج ماجستير، رسالة

استراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق األىداف االستراتيجية (. 2010النوفل، بدر عيسى. )

 ، جامعة الشرق األوسط.في البنوك التجارية بدولة الكويت

 دن.، دار الحامد لمطباعة والنشر، األر التمكين اإلداري في العصر الحديث(. 2012الوادي، محمود حسين. )

 . دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، االردن.االدارة االستراتيجية(. 2010ياسين، سعد. )
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ـــكلي ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــة الدزاســ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــات العليـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  اــ

ــــماجسحير ادازة ألاعم ـــ ــ  الـ

 

 ألاخ الكسيم/ ألاخد الكسيمة....

 ،،،بعدثحية طيبة و 

مسحوى ثمكين موظفي معازض شسكات الاثصاالت الخلوية الفلسطييية بدزاسة بعىوان " ةحثاقوم البث

 ملحطلبات الحصول على دزجة املفي الحخطيط الخشغيلي
ً
في إدازة ألاعمال مً اجسحير " وذلك اسحكماال

 . الخليلجامعة 

ا لسيًكم مً ًسجى مً حضسثكم الحفضل بقساءة فقسات الاسخباهة وإلاجابة عنها بدقة وموضوعية مل

 بأن املعلومات التي سحدلون بها سوف 
ً
يهمية ويثس كبير في إهجاح إعداد وإثمام هره الدزاسة، علما

 جعامل بسسية ثامة ولً جسحخدم إال ألغساض البحث العلمي فقط. 

 لكم حسً جعاوهكم  ةشاكس 

 هاوس ي حسباوي الباحثة: 

 إشساف: د. محمد حسوهة



95 
 

 عامةالقسم األول: بيانات 

 ( في المكان المناسب الختياركم:√إشارة ) وضعبا يمي مى اإلجابة عيرج

 الجنس:   ذكر     أنثى 
 :العمر    سنة                   30أقل من 30 –  سنة 40أقل من 

                         سنة            50أقل من  – 40   سنة فما فوق 50    
 :المؤىل العممي  دبموم                           بكالوريوس      دراسات عميا 
 :سنوات الخدمة   سنوات         5أقل من  5 –  سنوات 10أقل من                               

                     10 –  سنة            15أقل من 15 سنة فأكثر 

 محاور الدراسة: ثانيالقسم ال
 معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينيةدراء دى ملاالداري التمكين  واقعأوال: 

يرجى تحديد درجة ، لدى مدراء معارض شركات االتصاالت الخموية الفمسطينية التمكينمستوى فيما يمي عدد من الفقرات حول 
 ( في الخانة التي تمثل وجية نظركم.√موافقتكم وذلك بوضع إشارة )

الر
 قم

كبيرة  الفقرة
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة كبيرة
 جدا

      تفويض السمطةالبعد األول:  
      يوجد لدى الشركة استراتيجية واضحة لتفويض السمطة .1
      في الشركة كتابياالسمطة يتم تفويض  .2
      قدرات العاممين عند التفويضالشركة تراعي إدارة  .3
      الصبلحيات المفوضة لمعاممينالشركة تتابع إدارة  .4
      حسب حاجة الشركةفوضة الصبلحيات المتعدل ادارة الشركة  .5
      ي إدارة الشركة سمطات كافية إلنجاز ميام وظيفتيل تفوض .6
      أمارس صبلحياتي أثناء فترة التفويض دون تدخل من رؤسائي .7
      المشاركة في اتخاذ القراراتالبعد الثاني:  
      بمناقشة المشكبلت واتخاذ القرارات عاممينركة التشارك إدارة الش .8
      العاممين عمى المشاركة في اتخاذ القرارالشركة تشجع إدارة  .9
      العاممين عمى المشاركة في حل المشكبلتالشركة تشجع إدارة  .12
      تسمح ادارة الشركة لي بالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعمقة بعممي .11
      اشعر بجدوى مشاركتي في اتخاذ القرار .12
      توفر ادارة الشركة المعمومات البلزمة لمعاممين التخاذ القرارات .13
      تنظر ادارة الشركة لمعاممين عمى انيم شركاء في اتخاذ القرارات .14
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كبيرة  الفقرة 
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة كبيرة
 جدا

      يزالتحفالبعد الثالث:  
      تقدر إدارة الشركة جيودي في العمل الذي أقوم بو .15
      تمقى مبادراتي واجتياداتي الشخصية تشجيع ودعم اإلدارة .16
      يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجيود التي أبذليا في العمل .17
      تعتمد الشركة أساليب التحفيز المادي لمن يستحقو .18
      عتمد الشركة أساليب التحفيز المعنوي لمن يستحقوت .19
      الشركة مطالب واحتياجات الموظفينفي تراعي نظم الحوافز  .22
      أشعر بعدالة وموضوعية نظام الترقيات المعمول بو في الشركة .21
      العمل الجماعيالبعد الرابع:  
      الجماعي عمى العمل الشركة العاممينتشجع إدارة  .22
      تركز ادارة الشركة عمى أداء الفريق بدال من األداء الفردي .23
      والمساعدة مناخ تنظيمي يسوده روح التعاونالشركة توفر إدارة  .24
      تدعم ادارة الشركة تشكيل فرق العمل .25
      فضل دائما العمل ضمن فريقأ .26
      بأنيا عبلقات تعاونية تسودىا الثقةتتسم عبلقاتي مع رؤسائي  .27
      أتشاور مع زمبلئي في الميام الموكمة إلي .28
      االتصال ومشاركة المعموماتالبعد الخامس:  
      تيتم ادارة الشركة بإيجاد وسائل اتصال فعالة ومتطورة .29
      بالمعمومات عن نشاط الشركة  عاممينيتم مشاركة كافة ال .32
      عالية عاممينميارات االتصال لدى ال .31
      أجد سيولة في التواصل مع رئيسي في العمل .32
      بين المستويات اإلداريةفعالة توجد قنوات اتصال  .33
      يوجد نظام معمومات يوفر المعمومة بسرعة ألصحاب القرار .34
      العاممون المعارف الجديدة ركاشيت .35
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 التخطيط التشغيمي ثانيا: 
يرجى تحديد درجة ، التخطيط التشغيمي لدى شركات االتصاالت الخموية الفمسطينيةعممية فيما يمي عدد من الفقرات حول 
 ( في الخانة التي تمثل وجية نظركم.√موافقتكم وذلك بوضع إشارة )

 كبيرة الفقرة 
 جدا

منخفض منخفضة متوسطة كبيرة
 ة
 جدا

      عممية التخطيط التشغيميتحديد قواعد 
كافة الخطط التنفيذية لمخطة االستراتيجية و  اضاستعر اتقدم اإلدارة  .36

 وطبيعة العبلقة والتكامل بين تمك الخطط
     

لقواعد إعداد الخطط التشغيمية لكافة العاممين في  مفصبل اتقدم اإلدارة شرح .37
 اإلدارة

     

فترة كافية الخطط التشغيمية لكافة اإلدارات قبل كافة واعتماد يتم إعداد  .38
 من بدء العمل عمى تطبيقيا

     

      لميزانية التي تم اعتمادىا لكل خطةاتحدد اإلدارة  .39
جراء ت .42 تأكد اإلدارة من التطابق بين الخطط التنفيذية والتشغيمية وا 

 التعديبلت البلزمة في الخطط التشغيمية
     

جراءات ان تطبيق ن عوالمسؤول       تشغيميةاللخطط خطوات وا 
عمى حدة لمتأكد مدير معرض قوم اإلدارة بعقد جمسة توجيو مع كل ت .41

 من قدرتو عمى إعداد خطط تشغيمية فاعمة وقابمة لمتحقيق 
     

بإعداد الخطط التشغيمية مدير معرض قوم اإلدارة بتكميف كل ت .42
 فترة محددةالخاصة بو خبلل 

     

بإعداد الخطط التشغيمية الخاصة بو ضمن  مدير معرضيقوم كل  .43
 محددةإجراءات ونماذج 

     

مواصفات الجودة واإلطار الزمني والتكمفة مدير المعرض يراعي  .44
 الواردة عند إعداد الخطط التشغيمية

     

الخاصة  خطوات واإلجراءات التشغيميةبمراجعة المدير المعرض  يقوم .45
 بو والتأكد من استيعاب أبعادىا

     

      الخطط التشغيميةومراجعة عرض ومناقشة 
بإعداد عرض خاص بالخطط التشغيمية المكمف  مدير معرضيقوم كل  .46

 بتنفيذىا خبلل العام التالي وتسميميا لئلدارة
     

ر مديقوم اإلدارة باالطبلع عمى الخطط التشغيمية المقدمة من قبل كل ت .47
 القدرة عمى تحقيق النتائج الخاصةالتحقق من و  معرض

     

بعقد ورشة بعد استبلم الخطط التشغيمية لمدراء المعارض قوم اإلدارة ت .48
 عمل لمناقشة الخطط التشغيمية وتكامميا مع الخطط التنفيذية
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تقرير حول مستوى جودة وكفاءة تزويد مدراء المعارض بتقوم اإلدارة ب .49
 خطط التشغيمية التي تم إعدادىاال

     

بإجراء التعديبلت البلزمة وتقديم النسخة النيائية لئلدارة مدراء المعارض يقوم  .52
 محددةخبلل فترة 

     

كبيرة  الفقرة 
 جدا

منخفض منخفضة متوسطة كبيرة
 ة جدا

      تطبيق الخطط التشغيمية ورفع تقارير بما تم إنجازه
بتطبيق  ءلمتحضير لمبد مرؤوسيوبعقد لقاء مع لمعرض ايقوم مدير  .51

 الخطط التشغيمية المكمف بيا
     

ومساندتيم في تطبيق مرؤوسين بتقديم الدعم لمالمعرض يقوم مدير  .52
 الخطوات واإلجراءات التشغيمية بأفضل صورة ممكنة

     

 بتأمين المتطمبات البلزمة لتطبيق الخطواتالمعرض يقوم مدير  .53
 التشغيميةواإلجراءات 

     

والمنفذون لمخطوات واإلجراءات التشغيمية بتوثيق المعرض  يقوم مدير .54
 كل شيرما يتم إنجازه 

     

 تتعديبلاجراء لو  ةالمباشر اإلدارة وبعد موافقة المعرض يحق لمدير  .55
 تبعا لما تقتضيو ظروف العمل في الخطط التشغيمية

     

      بيق الخطط التشغيميةمراجعة نتائج تط
خطط التم إنجازه من  تقرير شيري حول مامدير المعرض برفع قوم ي .56

 تشغيميةال
     

مع  ياجمسة توجيو واحدة عمى األقل شير  بعقدالمعرض يقوم مدير  .57
جراءات تشغيمية وماتم  لمناقشة مامرؤوسيو  قدمو  تنفيذه من خطوات وا 

 يريمن معمومات في التقرير الش

     

تم االتفاق عميو من إجراءات تطويرية  باتباع مامدير المعرض يقوم  .58
 لبلرتقاء بمستوى تطبيق الخطط التشغيمية

     

تم إنجازه من إجراءات  التكامل بين مامستوى قوم اإلدارة بالتحقق من ت .59
 لمبادرات التنفيذية المرتبطة بيامع افي الخطط التشغيمية 

     

والتواصل مع إدارة الموارد مدراء المعارض بتقييم أداء  ةقوم اإلدار ت .62
 البشرية لتأمين التدريب المطموب

     

 

 انتيت االستبانة

 شكرا لتعاونكم
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