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ملخص البحث

يتميز  اداء  عنها  ينتج   إدارية  مداخل  تبني  اىل  اجلامعية   املؤسسات  تسعى 
باجلودة والكفاءة خمرجًا ومنتجًا، ولكوهنا اليوم حتتل مكانة بارزة يف عملية التطوير 
والرتبوية،  االقتصادية،  جوانبه  بجميع  املجتمع  حياة  يف  والتحديث  واإلصالح 
والفكرية، والعلمية،  وان أحد املداخل االدارية احلديثة  هو التمكني الذي عد  من 
االسرتاتيجيات التي تكسب املنظمة درجة عالية من املرونة والسعة املمكنة مقابل 
احتياجات السوق ومتطلباته املتقلبة بغية استثامر أمثل للقدرات اجلوهرية الفردية 
االستنتاجات  من  عدد  اىل  وخلص  مباحث  أربعة  البحث  تضمن  وقد  واجلامعية 

والتوصيات من ابرزها:

يتوقف نجاح تبني فلسفة التمكني عىل اخلط االول يف قيادة املؤسسة اجلامعية . 1
ومدى ايامهنم باالستفادة من هذا املنهج االداري .

بني . 2 واالستقاللية  احلدود  تكون  وان  متعددة  رقابة  يعتمد  التمكني  منهج  ان 
االنشطة والصالحيات واملسؤوليات واضحة وتناغم الرقابة املتنوعة مما جيعل 
االداري  املنهج  هذا  الستيعاب  واعية  اجلامعية  املؤسسة  يف  التنظيمية  البيئة 

وتطبيقه.

التمكني يتطلب اعادة تصميم  اهليكل التنظيمي تصمياًم يسهم يف منح العاملني . 3
القدرة عىل الترصف بالرؤية التي متتلكها قيادة املؤسسة نفسها اذ يصعب تبني 

منهج التمكني يف مؤسسات جامعية  تتبنى البريوقراطية.
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ومدركة . 4 واعية  التمكني مؤسسات  منهج  تتبنى  التي  اجلامعية   املؤسسات  ان 
ومتعلمة تعلياًم مستمرًا وتعمل بحامس وبروح اجلامعة.

املوارد . 5 مجيع  مشاركة  يضم  بام  للجامعات  التنظيمية  اهلياكل  تصميم  اعادة 
البرشية املتاحة يف صناعة القرارات ومعاجلة املشكالت.

احلالية . 6 الذهنية  والصورة  ورسالتها  اجلامعية  املؤسسة  برؤية  العاملني  ايامن 
للعاملني وهيكلها  املسندة  واملستقبلية للمؤسسة اجلامعية وأهدافها واألدوار 

التنظيمي وما حيكمها من نظم .

اعتامد التقنيات الرتبوية واالدارة االلكرتونية يف انجاز االعامل واملهام االدارية . 7
املطلوبة يف املؤسسة اجلامعية.
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ABSTRACT

Universities as educational institutions endeavour to adopt  
administrative  access sufficient to have a distinguished  performance 
in both  quality and capacity. As a matter of fact, such  institutions take 
so prominent a role in the process of development, reformation and 
modernity in all economic ,educational, intellectual and scientific aspects 
of the society.  One of  the modern administrative access is capability  
that provides  the educational  institutions with  a high degree of speed  
and flexibility towards markets requirement and its fluctuated demands 
.However the main objective of this strategy is to achieve an utmost 
investment of the essential abilities of both individuals and groups ; 
a number of results and recommendations most importantly comes as 
follows :
1. The success of adopting the strategy of capability depends on  the 

first line of the universities  and also on the level   of  their  faith in the   
advantages of such administrative doctrine.

2. The doctrine of capability requires the redesigning of the organizational 
structure in a way that makes the employees capable of taking 
decisions based  on the same missions of the leadership. it is difficult 
to adopt the doctrine of capability in bureaucratic universities. 

3. The universities adopt the doctrine of capability are characterized 
by precise comprehension and education, they also work in an 
atmosphere of enthusiasm and team spirit. 

4. redesigning organizational structures of the universities in a way 
that guarantees the participation of all available human resources in 
decision –making and solving problems. 

5. 2-The employees should share the vision and message of the university 
,in its present and future plans, with the leading staff, in addition . the 
university should be obvious in assigning roles to its employees and in 
the regulations that govern the organizational structure. 

6. 3- Adopting educational technology and electronic administration in 
fulfilling all the administrative tasks of the university.
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املبحث االول

... منهجية البحث ...

اوال: مشكلة البحث 

انعكست  جوانبها  بكل  احلياة  شملت  التي  املتسارعة  العاملية  التطورات  إن 
البيئة الرتبوية والتعليمية بشكٍل خاص السيام  بيئة األعامل بشكٍل عام، وعىل  عىل 
جتويد  إىل  أدى  كالتنافس  هلا  املرافقة  والضغوط  التغريات  هذه  لإلنسان،  النظرة 
العمل والتميز والتفوق يف األداء الذي مادته اإلنسان، كان للتمكني دور بارز فيه 
نجاح  بني  الفرق  هو  العاملني  متكني  أن  أنشطتها  بمختلف  املؤسسات  أدركت  إذ 

)Brown & Harvey، 2006: 241) .املؤسسة وفشلها عىل األمد الطويل

ادى االعتامد عىل املركزية يف اختاذ القرارات والتعامل مع الفرد عىل وفق املنطق 
الفلسفي املستند ملبدأ العقالنية يف التعامل مع اإلنسان بالعمليات اإلنتاجية كنتاج 
للمفاهيم التقليدية للفكر اإلداري السائد يف القرن املايض، ادى إىل انخفاض كفاءة 
 Jick) .أداء األفراد واملؤسسات بداًل من ارتفاعها، مما انعكس عىل األداء بشكٍل عام

(& Peipert، 2003: 32

ان التمكني له أمهية كبرية؛ إذ ُيشعر العاملني باملسؤولية واحلس العايل بامللكية 
ويزيد  مهامهم  تنفيذ  يف  واسعة  سلطة  العاملني  يمنح  وأنه  اإلنجاز.  عن  والرضا 
بمنطق  العمل  يستوجب  التمكني  بسرتاتيجية  العمل  منطق  إن  إذ  بينهم  الصلة 
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 Torney، 1993:) الفريق الواحد وإن إدراك هذه األمور يشء مهم بالنسبة للمؤسسة
30). ومنهج التمكني يسهم يف زيادة إنتاجية املؤسسة ألنه يسهم يف تطوير قابليات 

استثامر  عنرص  البرشي  والعنرص  بمؤسستهم  ومتسكهم  رضاهم  وزيادة  العاملني 
يف املؤسسة من وجهة نظر التمكني، وتربز أمهية التمكني من كونه يشكل رضورة 
البيئة املحيطة باملؤسسة فهو يكسبها املرونة  التغريات احلاصلة يف  ملحة يف مواكبة 

(Steven، 1993: & - 22) .العالية التي متكنها من التكيف السيع مع ما حييط هبا

يعزى متيز أي نظام اىل متيز العملية االدارية فيه، ومتيز مدخالته البرشية ومتكينها 
من معايشة حقوقها ومسؤولياهتا وفاعليتها ]اندوراس، 2006:2[ هلذا كان االهتامم 
اجلامعات  يف  االكاديمية  االدارية  القيادات  من  املنهج  هذا  بدراسة  ومتزايدًا  كبريًا 
ملا له من تأثري فاعل يف احداث نقلة نوعية يف خمرجات هذه املؤسسات اال ان هذه 

القيادات متارس ممارسات ادارية ترتاوح بني النمط التقليدي والنمط احلديث.

يف  التمكني  لتطبيق  واملحددات  االمكانات  لتحديد  حماولة  احلالية  الدراسة 
من  البد  اذ  العراقية،  اجلامعات  يف  له  االكاديمية  القيادات  بتبني  اجلامعي  التعليم 
القرارات  الختاذ  للموظف  الكافية  احلرية  كتوفري  السابقة  املتطلبات  بعض  توافر 
املتعلقة بعمله وكيفية أدائه عىل الرغم من أن هذا املنهج سيولد عددا من املعيقات 
يف بيئة العمل ومن بعض افراد االدارة مما يولد نوعا من حالة التوتر حلملة املفاهيم 

التقليدية.

إن مشكلة البحث ُيمكن أن تتلخص باجلانب النظري إذ إن الكتابات يف هذا 
املجال ليست بام يكفي لكوهنا من نضح الفكر اإلداري الغريب وأما البعد التطبيقي 
مالئم  مدى  هلا  أصبح  أن  بعد  التمكني  تطبيق  مراحل  متطلبات  بتحديد  فيتمثل 

للتطبيق يف أغلب دول العامل، وُيمكن حتديد مشكلة البحث باجلوانب اآلتية:
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كيف نفهم التمكني بوصفها سرتاتيجية وفلسفة إدارية؟. 1
ما متطلبات التطبيق ومستلزماته؟. 2

ثانيا: األهية

تنبع أمهية الدراسة من احلاجة إىل تبني مداخل إدارية تسعى لتطوير أداء اإلدارة 
التطوير واإلصالح  بارزة يف عملية  مكانة  اليوم حتتل  اجلامعة  أن  اجلامعية ال سيام 
والفكرية،  والرتبوية،  االقتصادية،  جوانبه  بجميع  املجتمع  حياة  يف  والتحديث 
والعلمية، ولكون التمكني من السرتاتيجيات التي تكسب املنظمة درجة عالية من 
استثامر  بغية  املتقلبة  ومتطلباته  السوق  احتياجات  مقابل  املمكنة  والسعة  املرونة 
أمثل للقدرات اجلوهرية الفردية واجلامعية لتحقيق امليزة التنافسية املستندة إىل أبعاد 

التمكني بتهيئة بيئة تنظيمية جديدة مل تْك تألفها اإلدارات اجلامعية العراقية 

إن التمكني ُيعد جزًءا مشهوًدا من التغيري يف عامل الصناعة واخلدمات اليوم فهو 
يؤدي إىل هتذيب املوارد البرشية يف املؤسسة بأقل عدد من املدراء الذين يشاركون 
يف مهامهم اليومية، وُيعد التمكني عاماًل مهاًم ومفتاحًا أساسيًا لتنمية عامل اإلبداع 
داخل املؤسسة، فاملؤسسات التي تعمل عىل متكني العاملني لصنع قراراهتم بأنفسهم 
لدهيا معرفة بأن العاملني يريدون االستفادة من العمل، وذلك بتمييز العمل اجليد 
فرصة  هو  التمكني  يكون  كذلك  حيرتموهنم.  الذين  اآلخرين  مع  العمل  وفرصة 
لتطوير مهارات العاملني، إذ إن العاملني ال يريدون إشباع حاجاهتم بأن يكون هلم 
(Invancevich، 1998: 582).وظائف فقط بل إن حاجاهتم متتد إىل ما بعد ذلك بكثري

إن التمكني يكتسب األمهية لكونه يشعر منتسبي املؤسسة باملسؤولية واحلس 
العايل بامللكية والرضا عن اإلنجاز، ويمنح العاملني سلطة واسعة يف تنفيذ مهامهم، 
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ويزيد الصلة بينهم إذ إن منطق العمل بسرتاتيجية التمكني يستوجب العمل بمنطق 
(Turney. 1993: 30) .الفريق الواحد وإدراك هذه األمور يشء ذو أمهية للمؤسسة

أغلب املؤسسات اجلامعية
تنطلق للعمل بسرتاتيجية التمكني لألسباب اآلتية:

• إهنا خطة إلزامية أو ملحة لتحسني املخرجات من اخلدمات واملنتجات.	
• اغلب املؤسسات التي تريد ان حتتل مكانة سوقية كبرية تعمل هبذه السرتاتيجية.	
• يساعد التمكني يف هتيئة مؤسسة تعليم فريدة من نوعها مع قدرات أداء عالية. 	

]الدوري، وصالح، 2009: 30[

ثالثا: هدف البحث

تدف الدراسة إىل:

تقديم اطار نظري وفكري عن التمكني.. 1
حتديد متطلبات تطبيق التمكني ومستلزماته اسرتاتيجية للعمل.. 2

رابعا: التعريف باملصطلحات 

التعريف اللغوي 

)مكناهم، . 1 الكريم  القرآن  يف  الكلمة  هذه  ذكرت  وقد  التعزيز،  أو  التقوية  هو 
مكناكم، مكّنا، أمكن منهم، مكني، مكنني، يمكنن، نمكنن(. وورد يف الذكر 
ُهْم  احِلاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ احلكيم قوله تعاىل: ﴿َوَعَد اهلُل الَّ
ْم  ْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتىض هَلُ َننَّ هَلُ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ يِف اأَلْرِض َكاَم اْسَتْخَلَف الَّ
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َبْعَد  َكَفَر  َوَمْن  َشْيئًا  يِب  ُكوَن  ُيرْشِ ال  َيْعُبُدوَننِي  َأْمنًا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  ُهْم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ
ذلَِك َفُأولئَِك ُهُم اْلفاِسُقوَن﴾ ]النور: 55[.

املكنة بمعنى املكن فيقال ذو مكنة عند السلطان أي ذو متكن، ومكني عند فالن . 2
]ابن  اليشء.  فعل  أي االستطاعة عىل  والتمكني  منزلة ومجعها مكناء،  ذو  أي 

منظور، 1995، ج 17، 301[

التعريف االصطالحي 

القوة . 1 أو  الرسمية  السلطة  منح  بمعنى   Webster›s Dictionary معجم  عرفه 
القانونية أو إعطاء قوة رشعية لشخٍص ما.

أو إنه حالة تشجيع الفرد وحتفيزه ومكافأته عىل ممارسة روح املبادرة، واإلبداع . 2
 (Zemke & Schaaf، 1989: 65) .بتحريره من القيود

3 . Empvwer: To give someone official االنكليزية:  اللغة  يف  والتمكني 
.authority or the freedom to do something

أو إنه هتيئة الظروف التي ُيامرس األفراد فيها كفاءهتم وقدراهتم يف الرقابة عىل . 4
أداء مهام ذات معنى. املبادرة واإلرصار عىل  عملهم، ما يقوي عندهم روح 

]Cook & Hunsaker، 2001: 258[

وعرف بانه: يتمثل يف إطالق حرية املوظف، وهو حالة ذهنية، وسياق إدراكي . 5
ال ُيمكن تطويره بحيث يفرض عىل اإلنسان من اخلارج بني عشية وضحاها، 
بالنفس  الثقة  له  تتوافر  لكي  هلا،  الفرد  تبني  إىل  حتتاج  الذهنية  احلالة  وهذه 
والقناعة بام يمتلك من قدرات معرفية تساعده يف اختاذ قراراته واختيار النتائج 

(Bowen Lawer، 1995: 73) .التي يريدها
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بثقة تامة واالسهام يف . 6 الفرد ملهنته  القدرة عىل ممارسة  بانه  املعلم  انه متكني  او 
(Maeroff،1998) .صياغة الطريقة التي تعتمد النجاز العمل

7 . Browen & Harvey.)الطويل املدى  عىل  والفشل  النجاح  بني  )الفرق  أنه  أو 
2006: 241

وبالرغم من ان تعريفات التمكني هذه جاءت من عامل االدارة فان مفهوم متكني . 8
املعلم يوازي ذلك الذي للموظف يف عامل االعامل، اذ عرفه يل (lee،1991) هو 
تطوير بيئة يامرس فيها املعلمون دورهم كمختصني مهنني ويتم التعامل معهم.

ومن دراسة التعريفات السابقة توصل الباحث اىل التعريف االت:

التمكني هو ارشاك القيادات الوسطى يف السلطة ومتكنها من صناعة القرارات 
العمل  مشكالت  معاجلات  يف  باملسامهة  العاملني  جلميع  الفرصة  واتاحة  واختاذها 
عالية  ونتاجات  خمرجات  وتقديم  وفاعلية  بكفاءة  اجلامعة  واجبات  إنجاز  بغية 

اجلودة.

خامسا: التعريف ببعض الدراسات السابقة

اندرواس 2006:

القيادات  لدى  والتمكني  الثقة  مفاهيم  ممارسة  درجة  الدراسة:  عنوان 
االكاديمية يف اجلامعات االردنية الرسمية. هدفت الدراسة اىل معرفة درجة ممارسة 
الرسمية.  القيادات االكاديمية يف اجلامعات االردنية  الثقة والتمكني لدى  مفاهيم 
عينة  والتمكني.  الثقة  الشخصية ومفاهيم  البيانات  استبانة تضمنت  الدراسة:  اداة 
الدراسة: كان جمتمع البحث كله عينة قادة اكاديميني رؤساء اجلامعات ومساعدهيم 
والعمداء ورؤساء االقسام العلميني للعام الدرايس 2005/ 2006 اذ بلغ عددهم 
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468. وتوصلت الدراسة اىل شيوع كل من ممارسات مفاهيم الثقة ودقة املعلومات 
القيادي  الذات والسياسات االدارية والسلوك  وتوافرها، وفرص االبداع وحتقيق 

والقيم التنظيمية السائدة فضال عن ممارسة مفاهيم التمكني بدرجات عالية.

 ylrey 2003 دراسة يولري

عنوان الدراسة: تأثري البريوقراطية والتأثري السيايس عىل متكني املوارد البرشية 
تطبيق  الدراسة:  اداة  حكومية.  مؤسسات  ثالث  البحث:  جمتمع  العام.  القطاع  يف 
التمكني فضال عن  تطبيق  الثقة وامهيتها يف  اىل مفهوم  الدراسة  توصلت  مقاييس. 
البريوقراطية  ان  واتضح  مجيعا  والعاملني  السياسيني  القادة  بني  مشرتكة  تكون  ان 
اثره  كان  السيايس  التأثري  وان  التمكني  يف  سلبا  يؤثران  عامالن  السيايس  والتأثري 

سلبيًا يف متكني املوارد البرشية العاملة يف هذه املؤسسات.

 lorace1998 دراسة لورنس

اداة  النفيس.  التمكني  وحمصالت  التنبؤ،  وعوامل  االبعاد،  الدراسة:  عنوان 
التمكني،  املامرسات االدارية )سرتاتيجية  تؤثر  يبني كيف  انموذج  اعداد  الدراسة: 
اضفاء الطابع املنهجي عىل العمل( واخلصائص الوظيفية )روتينية العمل ومستواه( 
االربع  احلاالت  هذه  ان  وكيف  النفيس  للتمكني  االربع  االدراكية  احلاالت  عىل 
تتفاعل فتؤثر يف املحصالت املختلفة )االنتاجية، وجودة اخلدمة، واالداء الوظيفي، 
والرضا الوظيفي، والضغط النفيس( ويشري االنموذج التفاعيل املقرتح اىل ان ابعاد 

التمكني تؤثر يف املحصالت املستهدفة بشكل حتكمي اكثر منه تكمييل.
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sciame1996 سيامي

ان  )االدارة(  االمريكية  املؤسسات  سياق  يف  التمكني  تعريف  حول  دراسة 
التمكني  بنية  ا  اىل  واشارت  املؤسسات  يف  جديدة  كقوة  واضحًا  ظهر  قد  التمكني 
الدافعية من خالل  االوىل كبنية دافعية تظهر فيها  اليها بطريقتني خمتلفتني:  قد نظر 
تعزيز الفاعلية الشخصية، والثانية كبنية عالئقية يتقاسم فيها القائد او املدير سلطاته 
من  الكثري  اتصفت  إذ  التمكني  طور  يف  مازالت  البنية  هذه  ولكن  مرؤوسيه  مع 
الدراسات املعنية بالتمكني باهنا وصفية ونظرية ومل يتم التثبت منها جتريبيا والشك 
ان الرضورة تستدعي اجراء تقييم لفائدة املفهوم باالستعانة باداة صادقة وموثوقة 
سعت الدراسة اىل تاكيد انموذج توماس وفيلتهاون 1990 عىل اجابات 606 من 
يف  تكراراالنموذج  وتم  الوظيفي  التمكني  اداة  عىل  انديانا  مؤسسات  يف  العاملني 
العينة احلالية واضيف 24 سؤاال اىل اداة التمكني الوظيفي هبدف استقصاء االبعاد 

العالئقية للتمكني.

عامل  ظهور  عن  البيانات  هلذه  االسايس  املحوري  العاميل  التحليل  وكشف 
عالئقي هو الثقة املتبادلة ويؤكد هذا البحث بشكل جتريبي بعدي التمكني اللذين 
اشارت اليهام الدراسات السابقة ومها البعد الدافعي والعالئقي، وفضال عن ذلك 
فان البحث يقدم دعام للعوامل اخلمس للتمكني وهي )اجلدوى، واملقدرة، والتاثري، 
واالختيار، والثقة املتبادلة، واستنادا اىل هاتني النتيجتني طرح البحث انموذجا عن 
التمكني إذ يقدم هذا االنموذج قاعدة لالبحاث املستقبلية فيام يتصل بالظروف التي 
متهد للتمكني، جتربة التمكني الفعيل، واملحصالت العاطفية، السلوكية، واملؤسسية.
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 Belly 1996 دراسة بييل

التمكني  لسلوك  الناجح  املدير  الستخدام  ميداين  فحص  اىل  الدراسة  هدفت 
داخل موقع مدريس، وللدراسة هدف ثانوي هو استقصاء االختالفات بني السلوك 
التحكمي والتمكيني للمدير عندما تتصل احلالة بذلك، وسعت الدراسة اىل توفري 
مثال ميداين عن سلوك املدير التحوييل يف سياق عالقته بتمكني املعلم. متثل موقع 
شيكاغو  من  غربية  جنوبية  ضاحية  يف  االبتدائية  املدارس  احدى  يف  احلالة  دراسة 
يف  املدرسة  ملدير  القيادية  السلوكيات  الدراسة  تفحصت  اخلصوص  وجه  وعىل 
ان  اىل  الدراسة  وتوصلت  التحويلية.  القيادة  من  التمكني  بعنرص  ارتباطها  سياق 
التمكني  اداؤها يف سياق حماولة حتقيق  للمدير جيب  هناك ثالثة سلوكات اساسية 

الناجح للمعلم لذلك جيب عىل املدير التمكيني ان:

يبني بيئة تتوفر فيها الثقة املتبادلة بني املدير والعاملني . 1
يبني بيئة هييمن عليها االتصال ويامرس بني املدير والعاملني . 2
يفهم ويامرس مهارات حل مشكالت املؤسسة . 3

Thomson 1990 دراسة ثوماس

استنتجت الدراسة ان املشاركة وحدها غري كافية ملحاولة تبني تطبيق التمكني، 
املوظفون  ويشعر  معنى،  هلا  املهام  كانت  اذا  فيام  تتاثر  املؤسسة  جهود  نجاح  وان 
ومن  وقراراهتم.  باقرتاحاهتم  وتاخذ  تعمل  املنظمة  وان  العمل  اداء  عىل  بقدرهتم 
 conger and جهود  وحتديد  حتفيز  كعملية  للتمكني  املوجود  لألنموذج  دراستهم 
kanugo 1988 لتحديد ظروف املؤسسة وسرتاتيجيتها ونوع املعلومات التي تؤدي 

للتمكني وتاثريها السلوكي رأى Thomas and velthouse 1990 ان التمكني يركز 
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القائد،  سلوك  او  الوظيفة  مواصفات  مثل  اخلارجية  واالحداث  الظروف  عىل 
ينشأ  وانموذجا جديدا  اجتاها  يكون  ان  التمكني جيب  ان  ذلك  بدال من  واقرتحوا 
من الرتكيز عىل عملية العالقات االدراكية الداخلية الشخصية تتضمن هذه العملية 
تقييم املوظفني للعمل واملهام التي يقومون هبا وبيئة العمل بشكل شامل وأوجب 
اىل  التي تؤدي  املهام االربعة  لتقييم  انموذج نفيس  ان حيتوي عىل  التمكني  تعريف 
)مشاهبة  واملقدرة  العمل،  نتائج  يف  التاثري  وهي  العمل  الداء  حقيقي  داخيل  حتفيز 
ملعنى الكفاءة الذاتية، او مستوى املهارات التي جيب توافرها يف املوظف الداء عمله( 
وقيمة العمل )ان يتطابق هدف وتصور املوظف الشخيص مع املهام التي يقوم هبا( 
جهود  توجه  ان  املنظم  عىل  وجيب  االختيار(  وحرية  االرادة  )حرية  واالستقاللية 

التمكني يف كل االجتاهات اذا كانت ترغب فعليا يف بناء ادراك املوظفني للتمكني.

املالحظات عىل الدراسات السابقة 

قلة الدراسات العربية التي تناولت منهج التمكني يف التعليم اجلامعي . 1

التمكني منهج متفق عىل أن له تأثريا اجيابيا يف املؤسسة يؤدي إىل حتسني أدائها . 2

هدف التمكني يف املؤسسة اجلامعية هو الكفاءة والفاعلية يف تقديم خمرجات . 3
صناعة  اداة  كوهنم  بالعاملني  االهتامم  طريق  من  اجلودة  عالية  ونتاجات 

املخرجات وهو اهلدف الذي تسعى لتحقيقه املؤسسة اجلامعية.

ان هذه الدراسات قد افادت الباحث بمفاصل دراسته ومكنته من استيعاب . 4
هذا املنهج االداري املعارص.
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املبحث الثاين

اوال: مفهوم التمكني 

إن مفهوم التمكني (Empowerment) يف الفكر اإلداري هو دعوة للتخيل عن 
األنموذج التقليدي يف القيادة، الذي ينتهج التوجيه والتوجه إىل قيادة تؤمن باملشاركة 
واملشاورة ألكرب قدر من اإلفادة من العاملني، وهذا يتطلب التغيري اجلذري بأدوار 
العمل. إذ إن التمكني هو استثامر املخزون اهلائل من الطاقات الكامنة عند العاملني 
من خربات خمتلفة. (Besterfield etal، 2003: 96) وإنه ُيمكن اإلفادة من الطاقات 
الكامنة املوجودة لدى العاملني يف املؤسسة التي تظهر بشكل ابتكارات وإبداعات 
يف  األول  الصف  مكان  ليحتلوا  العاملني  من  الثاين  الصف  يؤهل  وهذا  جديدة، 
الذاتية،  العمل  وفرق  الوظيفية،  كإثراء  ممارسات  التمكني  ويتضمن  املستقبل. 

(Spreitzer، 1996: 504) .واستقالليتها

تزرع  لكي  واستعداده  الفرد  تبني  إىل  حتتاج  داخلية  ذهنية  حالة  التمكني  إن 
عنده الثقة بالنفس، والقناعة بام يمتلك من قدرات معرفية تساعده يف اختاذ قراراته 
وحتديد النتائج التي يريد حتقيقها. كون التخطيط والتنفيذ لربنامج يمكن العاملني 
اهنا عملية متشابكة يف عنارصها متداخلة يف مكوناهتا  بل  البسيطة،  بالعملية  ليس 
وابعادها، ويعتمد باملرتبة االوىل عىل الثقة يف العاملني فاملديرون هبم حاجة لتغيري 
االدوار التقليدية واتباع اساليب وسلوكيات تشجع عىل متكني العاملني كتفويض 
السلطات، وتعزيز قدرات املرؤوسني واعطائهم حرية التفكري واالجتهاد بمفردهم، 
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وتشجيعهم لطرح االفكار اجلديدة واالبداعية. ان اتاحة الفرصة لألفراد املشاركة 
يف صنع القرارات يعد مصدرا من مصادر الدعم املعنوي هلم االمر الذي جيعلهم 
حيسون بقيمتهم وانسانيتهم ووجودهم ويساعدهم عىل االجتهاد يف طرح االفكار 

التي من شأهنا حتسني طرق العمل واحلد من الرصاعات التنظيمية.

 حاول باحثون تعريف التمكني بمسارين ُيمكن اخلروج منهام بتعريف واضح:

سلوك املرشف الذي يمكن مرؤوسيه وهيتم هذا املسار بسلوك املرشف عىل أنه . 1
سبب التمكني.

املرشف . 2 يقدمه  الذي  التمكني  عن  تنتج  املرؤوس  أو  للموظف  نفسية  حالة 
ويركز هذا املسار عىل اإلدراك الناتج عن املرؤوس. ]الخطيب، 200: 30[

ومن بني األسباب التي أدت إىل االهتامم بالتمكني هو:

التحرك باتاه إدارة اجلودة الشاملة، وذلك من طريق:. 1

• تطوير ثقافة اجلودة.	
• مشاركة مجيع العاملني والتزامهم بالتطوير املستمر للوصول إىل رضا الزبائن.	
• حتميلهم املسؤولية بإرشاكهم يف اختاذ القرارات.	

ضورة ملحة لزيادة الفعالية اإلنتاجية من طريق:. 2

• أفضل 	 لدهيا واحلصول عىل  العاملني  املنظمة الستخراج أقىص طاقات  سعي 
إبداعاهتا.

• جزًءا من خطة كلية إلحراز تقدم منظم يف جماالت الفاعلية اإلنتاجية، وإدارة 	
اجلودة، وخدمة العميل واستمرارية التطوير. ]أفندي، 2003:23[
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ملؤسستهم، . 3 األفضل  هو  ما  يقدمون  بأهنم  يشعرون  بجعلهم  العاملني  فائدة 
وهذا يؤدي إىل:

• زيادة اإلنتاجية.	
• 	(Bourke، 1998: 52) .إعطائهم الشعور بالوجود واالحرتاف

العاملني املؤهلني أو أصحاب الكفاءة يؤدي . 4 Potochny إىل أن متكني  توصل 
إىل:

• توصيل خدمة متميزة واستثنائية يف األسواق التنافسية.	
• مضاعفة األرباح.	
• زيادة العائد.	
• تطوير العاملني يف املستوى األدنى من اهلرم الوظيفي.	
• حتسني جودة اإلنتاجية.	
• 	(3-Potochny، 1998: 1) .هتيئة عالقة جيدة ودائمة بني العاملني واملستفيدين

وأشار Bowen & Lawer إىل أن للتمكني أهية تتمثل يف:. 5

• السعي لتحقيق أهداف مؤسسية ال ُيمكن حتقيقها دون إرشاك العاملني فيها.	
• املؤسسة املمكنة هبا حاجة إىل أهداف واضحة وإدارة حاسمة.	
• تطوير مستوى أداء املوظف ورفع مستوى الرضا عنده.	
• حتسني أداء املوظفني هي املحصلة التي تقف خلف برامج التمكني.	
• عوامل 	 من  عاماًل  ُيعد  التعليمية  املؤسسات  يف  السيام  األداء  نوعية  حتسني 

(40-Bowen & Lawer، 1992: 31) .النجاح

وإن التمكني يسهم يف االنتامء الداخيل بالنسبة للموظف:. 6
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• يسهم يف زيادة انتامئه للمهام التي يقوم هبا.	
• زيادة انتامئه للمؤسسة ولفريق العمل الذي ينتمي له.	
• زيادة االنتامء هي حمصلة الرغبة يف العمل.	
• 	(105-Argyris، 1998 ; 98) .تقليل معدل دوران العمل

وحرص أفندي أهية التمكني يف:

حاجة املنظمة إىل أن تكون أكثر استجابة للسوق.. 1
ختفيض عدد املستويات اإلدارية يف اهلياكل التنظيمية.. 2
احلاجة إىل عدم انشغال اإلدارة العليا باألمور اليومية.. 3
تركيز اإلدارة العليا عىل القضايا السرتاتيجية طويلة املدى.. 4
البرشية . 5 املوارد  السيام  املتاحة  املوارد  جلميع  األمثل  االستغالل  إىل  احلاجة 

للحفاظ عىل تطوير املنافسة.
أمهية تسيع صناعة القرارات واختاذها.. 6
إطالق قدرات األفراد اإلبداعية.. 7
توفري املزيد من الرضا الوظيفي واملحفز واالنتامء.. 8
احلد من تكاليف التشغيل بالتقليل بدمج املستويات اإلدارية املتشاهبة.. 9

بإنجاز . 10 أكرب  إحساس  اكتساب  من  ومتكنهم  أكرب.  مسؤولية  األفراد  إعطاء 
عملهم. ]أفندي، 2003: 26-20[

ثانيا: املراحل التاريية للتمكني

ُيعد التمكني من املفاهيم املعارصة يف الفكر اإلداري التي تعمل عىل االرتقاء 
بالعنرص البرشي يف املنظمة املعارصة إىل مستويات راقية من التعاون، وروح الفريق، 
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 Bach anan of Huzy) املبادرة.  املستقل، وروح  والتفكري  بالنفس واإلبداع  والثقة 
(ski، 2004: 268

بدأ مفهوم التمكني يتبلور يف أدبيات اإلدارة، ويف ممارسة بعض املؤسسات يف 
البيئة الغربية بعد تسعينات القرن املايض، وظهر نتيجة عملية تراكمية وتطورية عرب 
]ملحم، 2006:  ما يزيد عىل مئة عام من تطور الفكر اإلداري بمفاهيمه املختلفة. 
هناك اختالف بني التمكني والنظريات اإلدارية التقليدية ألن هذه النظريات   ]13

تنظر إىل الفرد العامل عىل انه آلة جيب برجمته بالطريقة املثىل إلعطاء أكرب قدر ممكن 
من اإلنتاج وزيادة الكفاءة واجلودة بعيًدا عن أي بعد إنساين آخر، وذلك لسيطرة 

املفاهيم املادية يف تلك املدة.

العالقات  مدرسة  افكار  اىل  العاملني  متكني  نظرية  جذور  ارجاع  ويمكن 
االنسانية التي برزت بوصفها رد فعل المهال اجلانب االنساين يف معادالت العمل 
تايلور  فريدرك  الصناعي  املهندس  قادها  التي  العلمية  االدارة  مدرسة  تبنتها  التي 
متكني  نظرية  ان  اي  عرش  التاسع  القرن  هنايات  يف  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
العاملني بتفويضهم املزيد من السلطة التنفيذية وارشاكهم يف صنع قرارات العمل 
انام هي مرحلة متقدمة من افكار املدرسة االنسانية فيام عرف بمشاركة العاملني يف 

اخلمسينيات والستينيات من القرن امليالدي املايض. ]الشقاوي، 2005[ 

وال ُيمكن تغيري بيئة العمل يف يوم وليلة، فيجب احلذر من مقاومة التغيري إذ 
سُيقاوم املنتسبون اىل املؤسسة أية حماولة ُيمكن أن تضيف عىل عاتقهم مسؤوليات 
عدم  اإلدارة  عىل  وجيب  تغيرًيا،  سيتضمن  التمكني  برنامج  تبني  أن  وبام  جديدة، 
وقًتا  وتأخذ  شاملة  عملية  التمكني  لكون  رسيعة  نتائج  عىل  احلصول  استعجال 
وتضم مجيع األطراف يف املؤسسة التي هتيئ الظروف املساعدة للتمكني من طريقها 
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يمكن زيادة االبداع لدى الفرد العام وتتطلب ايضا سرتاتيجية مؤسساتية واضحة، 
تنظيمية متكن  املهارات وسيولة  وتطوير  باملسؤولية  الشعور  يعزز  تنظيميا  وهيكال 
من ازالة اغطية الروتني االداري، وابقاء قنوات االتصال مفتوحة والرتبية املستدامة 
مسامهة  يعزز  بام  التمكني  معنى  العاملون  يدرك  كي  املؤسساتية  والثقافة  للعاملني 
منتسبي املؤسسة يف صنع القرار الذي سيؤدي اىل احراز املستوى اجليد من النتائج 

واملخرجات املطلوبة.

التمكني يكون من طريق عملية االختبار والتدريب املطلوبة لتزويد العاملني 
باملهارات الالزمة وترسخ هذه السرتاتيجية احلس لدى العاملني بالوالء واالنتامء 
وتطوير املهارات والقدرات واملواهب، فهي يف املقابل تتطلب ادارة فعالة، متتلك 

الروية والقدرة التي تؤهلها الدارة املؤسسة هبذا املنهج االداري. 

وإن من بني األسباب التي جعلت متكني العاملني يف صنع قرارات املؤسسة ذا 
امهية هي:

إن عملية التمكني مُتثل جزًءا أساسًيا من إدارة املعرفة، إذ أدرك قادة املؤسسات . 1
أن املعرفة التي حيملها العاملون متثل مصدًرا مهاًم لبلوغ امليزة التنافسية ومن ثم 

شجعوا العاملني عىل تبادل املعرفة.

إن . 2 إذ  للنظر،  اسهامًا الفتًا  التمكني  تعزيز عملية  أسهمت يف  التكنولوجيا  إن 
الربيد االلكرتوين وسع من االتصاالت نحو األعىل التي متثل معظمها عملية 
شبكات  مثل  احلاسوب  إىل  املستندة  األخرى  االتصاالت  وتشجع  متكني 

وقواعد البيانات. ]الخطيب والمعايلة، 2004[
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ثالثا: املفاهيم اإلدارية املتصلة بالتمكني

ُسمي عرص التسعينات بعرص التمكني إال أنه ما يزال اللبس والتناقض الشديد 
مثل  األخرى  اإلدارية  باملفاهيم  وعالقته  التمكني  مفهوم  حول  قائاًم  الباحثني  بني 
هذه  يستخدم  بعضهم  وإن  الوظيفي،  واإلثراء  والتفويض  واالرتباط  املشاركة، 
املفاهيم هي أشكال خمتلفة  أن هذه  يرى  متبادل وبعضهم األخر  العبارات بشكل 
 Lashley،) املسؤولون.  صنعها  التي  القرارات  اختاذ  العاملون  يمكن  التي  للتمكني 

(83-2001: 45) (Bowen & Lawer، 1995: 73

الثورة  بدأ  منذ  كان   )Lashley( أوردها  كام  املفاهيم  هلذه  البداية  نقطة  إن 
الصناعية هبدف زيادة الدافعية وحتسني األداء ومتثلت بمفهومي املشاركة واالرتباط. 

(Lashley، 2001: 43)

وُيمكن حتديد هذه املفاهيم باآلت:

عدَّ . 1  Empowerment & Authority Delegation السلطة:  وتفويض  التمكني 
بعضهم التمكني مرادفًا لتفويض السلطة، ورأى بعضهم أن التفويض هو جزء 
 Thomas & velthouse،) مراحله.  من  أولوية  ومرحلة  التمكني،  عملية  من 
666 :1990-681) والواقع أن التمكني خيتلف عن التفويض إذ إن التفويض يعني 

ختويل جزء من الصالحيات إىل اآلخرين لتسهيل عملية التنفيذ والوصول إىل 
األهداف التنظيمية، والتي ُيمكن اسرتدادها يف أي وقت ضمن أسس وقواعد 
حمددة، بعكس التمكني إذ يبقى األفراد مسؤولني عن إنجاز أعامهلم واملحاسبة 
عن نتائجها. (Dimitriades، 2001: 19-28) إن عملية التفويض تفتقر ملتطلبات 
بالنفس  والثقة  باملسؤولية  الذايت  كالشعور  التمكني،  يف  إال  تتوفر  ال  أساسية 
وقيمة الواجب املنوط باملوظف ومستوى تأثري املوظف، وتأثري العمل يف حتقيق 
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نتائج املؤسسة وشعور املوظف باالستقاللية وحرية الترصف. ]ملحم، 2006: 
31( وُيمكن املقارنة بني التمكني والتفويض عىل النحو اآليت:

التفويضالتمكنيت

1
التمكني يشمل العديد من 

التفويض جزء من مفاهيم التمكنياملفاهيم 

2

التمكني يسعى لتأهيل العاملني 
الختاذ قرارات بعد إعطائهم 

الصالحيات وحيملهم مسؤولية 
اختاذ القرارات املتخذة

التفويض ختويل جزء من 
الصالحيات اىل االخرين لتسهيل 

عملية التنفيذ والتي يمكن 
اسرتدادها يف اي وقت ضمن اسس 

وقواعد حمددة

3

. الشعور الذايت باملسؤولية 
والثقة بالنفس وقيمة الواجب 

املنوط باملوظف ومستوى تأثري 
املوظف، وتأثري العمل يف حتقيق 

نتائج للمؤسسة وشعور املوظف 
باالستقاللية وحرية الترصف

التفويض يفتقر اىل هذه املتطلبات

4
يبقى االفراد مسؤولني عن انجاز 

اعامهلم واملحاسبة عن نتائجها 

يستفاد من الصالحيات إمتام 
العمل دون حتمل مسؤوليات 

القرارات املتخذة.

التمكني واملشاركة: Empowerment &participation إن املشاركة هي اخلطوة . 2
باملعلومات. وهناك من  املشاركة  تعني  أهنا  بعضهم  التمكني ويرى  األوىل يف 
بينهام لوجود أصول متعددة للمشاركة والتي هلا استجابات خمتلفة من  خيلط 
العاملني، وعرفت املشاركة بأهنا املظلة التي حتتوي كافة األشكال من تأثريات 
العاملني كاملساومة اجلامعية، وانخراط العاملني الذي يؤدي إىل التزامهم، واىل 
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حقوق  زيادة  إىل  هتدف  التي  املامرسات  تعكس  التي  الصناعية  الديمقراطية 
(Lashley، 2001: 49) .العاملني باملشاركة باختاذ القرارات

بعضهم . 3 رأى   Empowerment & Enrichment الوظيفي:  واإلثراء  التمكني 
أن التمكني ما هو إال أثر وظيفي، وأنه تقنيًة تعمل عىل توسعة مهامت العامل 
لرفع حاجة العاملني للرضا. ولتحسني املحفزات ومن ثم زيادة اإلنجازات. 
إعادة  بأنه  يعرف  الوظيفي  (Buchanan & Huchznski، 2004: 265)  واإلثراء 

العامل  منح  عن  فضاًل  املهام  يف  تنوًعا  تتضمن  بحيث  الوظائف  تصميم 
االستقاللية واحلرية يف التأثري، أي التحكم عىل وظيفته، وحتديد كيفية تنفيذها 
أعامله  نتائج  عن  معلومات  عىل  حصوله  مع  ألعامله  الذاتية  بالرقابة  والقيام 
واتصاله املبارش بمن يستخدم نتائج وظيفته، إال أنه وبالتجربة العملية لإلثراء 
الوظيفي يف الوقت احلايل بات استعامل هذا املصطلح حمدوًدا، ومل يعد حيمل 
احلداثة. إن اإلثراء الوظيفي هيدف إىل توسعة األعامل التي يقوم هبا العاملون 
حمتوى  توسعة  عىل  يعمل  الذي  كالتمكني  وليس  جديدة،  بمهام  بتكليفهم 
 Dimitriades، 2001:) .العمل نفسه بزيادة تفاعالته واعتامده عىل أعامل أخرى

(28-19
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املبحث الثالث 

اوال: مداخل التمكني

املتعددة  األبعاد  دراسة  إن   Empowerment directions & Approaches

للتمكني وتراكم املعرفة الناجتة عن هذه البحوث والدراسات أدى إىل ظهور العديد 
وأبرز  تصنيفها  عىل  القدرة  الباحثني  أعطت  التمكني،  دراسة  يف  االجتاهات  من 

مداخل التمكني هي:

املدخل اهليكيل: Approach stuructural Empowerment االفرتاض الرئيس . 1
يف سرتاتيجية التمكني هو ان سلطة صنع اختاذ القرار جيب أن تفوض للعاملني 
لطلبات  مبارشة  االستجابة  من  متكنهم  لكي  والدنيا  الوسطى  املستويات  يف 
املستفيدين )الزبائن( ومشاكلهم واحتياجاهتم، وهذا يتطلب جتاوز االنموذج 
تؤمن  جوالة  قيادة  اىل  التوجيه  عىل  يركز  الذي  االدارية  القيادة  يف  التقليدي 
ثم  ومن  العمل  ادوار  يف  اجلذري  التغيري  يتطلب  وهذا  والتشاور  باملشاركة 
العالقة بني املديرين واملرؤوسني أما دور املدير فيتطلب التحول من التحكم 
اتباع  التحول من  اما دور املرؤوسني فيتطلب  الثقة والتفويض،  والتوجيه اىل 
التعليامت والقواعد والنصوص الثابتة اىل املشاركة يف صناعة القرارات، ويربز 
دور القيادة يف الرتكيز عىل عملية اختاذ القرارات للسيطرة عىل جماالت العمل 
حتويل  عىل  ملساعدهتم  االخرين  متكني  عىل  يعمل  العظيم  القائد  ان  اذ  كافة 
والرسالة  الرؤية  يمتلك  الذي  فالقائد  عليها.  واملحافظة  حقيقة  اىل  رؤيتهم 
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يمكن ان هييئ مناخ املشاركة وهتيئة الظروف التي تساعد عىل متكني العاملني 
التي تعمل عىل حتقيق رؤية  القرارات  السلطة الختاذ  يأخذوا عىل عاتقهم  ان 
واالهداف  والرؤية  بالرسالة  العاملني  امداد  عن  فضال  ورسالتها  املؤسسة 
السلوك  تبني  عىل  بقدرهتا  تتميز  فالقيادة  العمل،  وسياسة  والسرتاتيجيات 
وتتميز  اهلدف،  اىل  للوصول  للعاملني  الذاتية  الفاعلية  يعزز  الذي  االهلامي 
الفاعلية  تعزيز  بقدرهتاعىل  عالية  وطموحات  توقعات  لدهيا  التي  القيادات 
املرسومة.  االهداف  النجاز  الفردية  املبادرة  لبناء  وحتفيزهم  للعاملني  الذاتية 
وإن  والعمليات،  والسياسات  التنظيمي  البناء  متكني  عىل  املدخل  هذا  يركز 
مفهوم التمكني اهليكيل االجتامعي حيدد بأن القوة تسكن بالتساوي عند العاملني 
كافة وعند مستويات املؤسسة املختلفة. إذ إن منتسبي املؤسسة يف املستويات 
الدنيا من اهلرم الوظيفي ُيمكن متكينهم إذا حصلوا عىل الفرصة واملعلومات 
والدعم واملوارد. إن جوهر مفهوم التمكني اهليكيل هو فكرة املشاركة بالقوة 
powerبني املديرين والعاملني مع حتقيق هدف تنازل أصحاب القوة والقرار 

للعاملني باملستويات الدنيا من اهلرم الوظيفي، عن قوهتم ومنحهم فرص اختاذ 
 (252-Liden & Arad، 1996: 205) .القرارات التي تتعلق بمجال عملهم

إن تعميم الوظائف التي متكن العاملني من اختاذ القرارات حول أعامهلم ُيمكن 
أن ُيساعد املؤسسة كام أنه يساعد األفراد يف تقديم االبتكارات واألفكار ومع ذلك 
فضاًل  العاملني  متكني  يف  ويرتددون  ُيامنعون  واملديرين  التنفيذيني  من  العديد  فإن 
عن تردد العاملني أنفسهم يف انضاممهم اىل فرق العمل وهذا الرتدد واخلوف لدى 
العاملني قد يقلل من حريتهم، وُيمكن أن ُيعزى ذلك اىل أنه ليس كل املؤسسات 

ُتسارع إلدارة أعامهلا باستخدام فرق العمل لسببني:
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إن عملية قيادة فرق العمل ليست سهلة مقارنة بالقيادة التقليدية.. 1
2 .(Ivancevichet al. 1997: 488) .إن النتائج ال ُيمكن قياسها بسهولة

)السلطة  القوة  مصادر  يف  املشاركة  هو  املدخل  هذا  ضمن  التمكني  إىل  ينظر 
وصناعة  بمسؤولياهتا  العليا  القيادات  الدنيا  املستويات  مشاركة  أي  واملسؤولية(، 
القرار مما يوفر لإلدارات التفكري السرتاتيجي بمستقبل أفضل للمؤسسة، ويركز هذا 
املدخل عىل كيفية قيام مستلزمات التمكني اهليكيل )أدوات القوة( املمكنة )القيادة، 
والعمليات، والثقافة، واملعرفة، وفرق العمل، وتوافر تكنولوجيا اإلنتاج(. وتعزيز 
املستويات  العاملني يف  العمل، وإرشاك  بيئة  القوة لدى األفراد وإزالة الضعف يف 
الدنيا من اهلرم الوظيفي يتطلب تغيري سياسة املؤسسة وعملياهتا وإجراءاهتا حتى 
أثبتت  وقد   (85-Bowen & Lawer، 1995: 73) األسفل.  إىل  األعىل  من  تنظيمها 
التمكني،  يف  تأثري  هلا  واهليكل  والعمليات،  السياسات،  أن  والبحوث  الدراسات 
 Mcduffie، 1995) بينها.  فيام  املامرسات  يأيت من تفاعل هذه  التأثري احلقيقي  ولكن 

(; 220

هذا . 2 يركز   Approach psychological Empowerment النفيس:  املدخل 
املامرسات  أو  االجتامعي  البناء  عىل  وليس  للفرد  النفسية  احلالة  عىل  املدخل 
املدخل  عن  وخيتلف  عمله،  عىل  بسيطرته  الفرد  إحساس  وعىل  اإلدارية، 
هيكل  مستويات  مجيع  يف  العاملني  عىل  القوة  توزيع  عىل  يركز  الذي  اهليكيل 
ويربز  لعملهم،  العاملني  إدراك  كيفية  عىل  يركز  املدخل  هذا  إن  املؤسسة.  
بمنظامهتم.  وعالقاهتم  ألدوارهم  األفراد  يمتلكها  فردية  كمعتقدات  التمكني 
(Spreitzer، 2007: 6) اذ يعد التمكني عملية رفع أو دعم شعور القدرة الذاتية 

لدى األفراد باملؤسسة بتحديد الظروف التي تسبب الشعور بالعجز وإزالتها.
(Conger & Kanugo، 1988: 474) وقد طور Thomas، Relthouse إطارا نظريا 
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أربعة مدارك )املعنى، واجلدارة،  التمكني كمهمة حفز داخلية ذات  يعرب عن 
واالستقاللية، والتأثري(، تعكس مواقف األفراد نحو املهام التي يقومون هبا. 
وعرف التمكني بأنه جمموعة من املدارك أو احلاالت التي تتأثر بالبيئة املحيطة 
والتي تساعد العاملني عىل التوجه إىل أعامهلم بنشاط. وإن Spreitzer عملت 
بحثًا حمكاًم عن التمكني استند إىل مادة علمية من علم النفس وعلم االجتامع، 
األبعاد  هلذه  كبرًيا  دعاًم  هناك  أن  إىل  وتوصلت  والرتبية،  اجلامعي،  والعمل 
النفيس  املدخل  أن  املبحوثة وأدركت  املجاالت  باعتامد هذه  للتمكني  األربعة 
للتمكني يعتمد عىل هذه األبعاد. ويعني إدراك الفرد أن املهام التي يؤدهيا ذات 
العمل  متطلبات  بني  توافًقا  هناك  أن  أي  ولآلخرين،  له  بالنسبة  وقيمة  معنى 
واألدوار التي يقوم هبا من جهة، واالعتقادات والقيم والسلوكيات من جهة 

أخرى.

بني . 3 العالقة  إنه   Process Approach Empowerment العمليات:  املدخل 
للعاملني.  نفيس  متكني  من  عنها  ينتج  وما  للتمكني  اهليكلية  املستلزمات 
يف  التمكني  يربز  العمليايت  املدخل  إن   (Thomas 7 Velthouse، 1990: 667)

العالقة املوجودة بني املستلزمات أو املتطلبات اهليكلية للتمكني وما ينتج عنها 
من متكني نفيس للعاملني.

الكفاية أو اجلدارة: Competence وهي إدراك الفرد أنه قادر عىل إنجاز مهام . 4
التي  واملعارف  واملهارات  اخلربات  عىل  باعتامده  عالية  وبمهارة  بنجاح  عمله 

(Spreitzer، 1996: 483) .متكن منها

Self – Determination وتعني إدراك الفرد أنه . 5 االستقاللية وحرية الترصف: 
(Deci،et al،1989: 580) .يملك حرية اختيار طرق تنفيذ عمله
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تتخذ . 6 التي  القرارات  يف  تأثريًا  له  أنه  الفرد  إدراك  وهو   Impact التأثري: 
والسياسات التي تصنعها املؤسسة والتي تتعلق بعمله. مراحل حتقيق التمكني 

 Empowerment Irestigation stage

 ثانيًا:إن عملية التمكني يب أن متر بعدد من املراحل، هي:

)التغيريات  مثل  هلا  املؤدية  واألسباب  الظروف  كافة  إزالة  األوىل:  املرحلة 
نظام  وضعف  التنافسية  والضغوط  البريوقراطي  واملناخ  الرئيسة،  التنظيمية 

االتصاالت واملركزية العالية(.

باملشاركة،  كاإلدارة  احلديثة،  اإلدارية  األساليب  الثانية:استخدام  املرحلة 
وحتديد أهداف دقيقة للعاملني، واإلثراء الوظيفي، وربط نظام املكافآت باألداء.

املرحلة الثالثة: تقديم معلومات عن أداء العاملني والتغيريات التي حتققت.

وارتفاع  املبذول  اجلهد  وزيادة  بالتمكني  املسؤولني  شعور  الرابعة:  املرحلة 
االعتقاد بفعاليتهم الذاتية نتيجة استقباهلم املعلومات الكافية.

النجاز  ومبادرهتم  املرؤوسني  بإرصار  السلوك  يف  التغيري  اخلامسة:  املرحلة 
(482-Conger & Kanungo، 1988: 471) .أهداف املهمة املعطاة
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واقرتح العتبي اخلطوات اآلتية لتنفيذ عملية متكني العاملني باملنظامت:

العاملني  تعريف  من  البد  للتغيري،  احلاجة  أسباب  حتديد  األوىل:  اخلطوة 
يتوقع  كي  الغموض  درجة  من  احلد  بغية  التمكني  تبني  إىل  أدت  التي  باألسباب 

املرؤوسون توقعات اإلدارة نحوهم، ومن بني أهم األسباب:

حتسني خدمة املستفيدين.. 1
رفع مستوى اجلودة.. 2
رفع اإلنتاجية.. 3
تنمية قدرات املرؤوسني ومهاراهتم.. 4

اخلطوة الثانية: التغيري يف سلوك املديرين، من اخلطوات اجلوهرية نحو التمكني 
هي تغلب املديرين بالتخيل عن سلطاهتم وهتيئة بيئة عمل ممكنة.

طبيعة  إن  املرؤوسون،  فيها  سيشارك  التي  القرارات  حتديد  الثالثة:  اخلطوة 
وإن  التمكني  عملية  عليها  تعتمد  التي  هي  العاملون  هبا  يشارك  التي  القرارات 
أنفسهم  املوظفني  املنظمة وواقع  تأثري يف واقع  الكبرية وهلا  القرارات ذات األمهية 
اختاذ  من  يتمكنوا  كي  كبرية  بدرجة  ممكنني  املوظفون  يكون  أن  حتتاج  التي  هي 

القرارات ذات األمهية.

اخلطوة الرابعة: تكوين فرق العمل، تعد هذه العملية من اخلطوات املهمة جًدا 
العمل،  فرق  تشكيل  إىل  متيل  التي  املنظامت  ألن  العاملني،  متكني  عملية  تنفيذ  يف 
تسعى لتمكني منتسبيها إعفاء الفرق ألن املحقق من اإلنجاز سيتأتى من األعضاء 

املمكنني.



340

الذين  األفراد  اختيار  من  البد  املناسبني،  األفراد  اختيار  اخلامسة:  اخلطوة 
يمتلكون القدرات واملهارات للعمل مع اآلخرين بشكل مجاعي وجيب أن توضع 

معايري واضحة وحمددة لكيفية اختيار األفراد املتقدمني للعمل.

اخلطوة السادسة: توفري التدريب، التدريب أحد املكونات األساسية يف متكني 
العاملني إذ جيب أن تتضمن جهود املؤسسة توفري برامج تدريبية تساعد يف تدريب 
العاملني عىل عدد من املوضوعات )مهارات االتصال، وإدارة الرصاع، والعمل مع 

فرق العمل، واحلفز(.

اخلطوة السابعة: وضع برنامج للمكافآت والتقدير. كي ينجح برنامج التمكني 
يف أية مؤسسة البد من أن يكون هناك نظام حوافز يربط بني األداء وما يتحقق من 
أهداف املؤسسة وأن يكون هذا النظام مبنيًا بنسق واجتاهاهتا نحو تفضيل العمل من 

طريق فرق العمل.

ثالثًا: متطلبات التمكني

متعددة،  أسس  اعتامد  من  بد  ال  وناجحة،  فاعلة  التمكني  عملية  تكون  كي 
والتفاعل بينها وهي: التعليم والقيادة الناجحة، واملراقبة الفعالة، والدعم والتشجيع 

املستمر، واهليكلة املناسبة.

عن  فضاًل  مالئمة  تنظيمية  وعوامل  هيكلية  مقومات  اىل  حيتاج  التمكني  وإن 
إدامة العالقة بني املرؤوسني والقيادات اإلدارية عىل أسس من الثقة املتبادلة والدعم 
املتواصل، وتزويد اآلخرين باملعلومات الرضورية وغري الرضورية لكي يشعر الفرد 
الثقة واملعرفة واملهارة  والفريق بيشء من املسؤولية اجتاه األداء املرغوب، فعوامل 



341

واملعلوماتية والدعم واحلوافز والقوة كلها من األسس املهمة يف تكوين فرد وفريق 
(482-Conger & Kanugo، 1988: 471) .متمكن

ويتطلب التمكني جهوًدا تضم إعادة هيكلية املؤسسة وأنظمتها وعملياهتا، إن 
أرادت أن حتقق النتائج امللموسة، وإن من أسباب الفشل األساسية هو سوء توفري 
اإلدارات  بني  والثقة  املناسب،  التنظيمي  )املناخ  اهليكيل  التمكني  متطلبات  وتنفيذ 
وحتديد  والتواصل،  االتصال  قنوات  وتوفري  املعرفة،  متطلبات  وحتقق  والعاملني، 
النتائج  الفاعلية بغية حتقيق أفضل  احلوافز التي تزيد من حتمل املسؤولية ملزيد من 

ومن أبرز متطلبات التمكني:

القيادة املمكنة: تعد القيادة املتطلب األهم لتمكني العامل النفيس إذ إهنا إحدى . 1
أدوات القوة التي متنح الفرصة واملوارد املعلومات للعاملني يف املستويات الدنيا 
فإهنا  القيادة ممكنة  الوظيفي، ومن ثم يؤدي إىل متكنهم، وإذا كانت  اهلرم  من 
تفوض الصالحيات للمستويات الدنيا وترشك العاملني باختاذ القرارات ويف 
العاملني  وتكافئ  اإلبداع  نحو  التوجه  عىل  العاملني  مسؤوليتها،وحتفز  حتمل 
لقيامهم بمبادرات خالقة،وتعمل عىل إجياد الثقة باملنظمة وبني العاملني، وهذا 
الواسعة  القيادة هي ممكنة ومتتلك الصالحيات والسلطات  يتطلب أن تكون 
مستوى  إىل  العودة  بدون  القرارات  تتخذ  أن  تستطيع  بحيث  فعاًل  ومتارسها 
أعىل،وهلا القدرة والسلطة عىل جتاوز التعليامت ملا فيه مصلحة الزبون. وتعد 
القيادة من أهم متطلبات متكني العاملني لكوهنا متتلك سلطات وصالحيات 
واسعة ومتارسها فعاًل،وهي التي مُتكن العاملني لدهيا بام يمكنهم من التعامل 

بنجاح مع املتغريات املتوقعة واملتطلبات املستقبلية للسوق واملنظمة.
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العمليات املمكنة: إهنا املتطلب اآلخر للتمكني ولكي يتحقق التمكني جيب أن . 2
تساعد العمليات األساسية كالتنسيق بني وحدات العمل والعاملني وإجراءات 
الوصول إىل البيانات واملعلومات وباألخص وصول العاملني إىل املعلومات 
احلساسة وتوفري املعلومات الواضحة هلم لتساعدهم عىل األداء اجليد واختاذ 
ب العاملون من أجل رفع كفاءة أدائهم  القرار املناسب والسليم، وجيب أن يدرَّ
العاملية  إىل  للوصول  املستمر  والتطوير  التغيري  مواكبة  يواصلوا  كي  وحتسينه 
املنظمة عىل  تتم داخل  التي  العمليات  املطلوبة. إن  التحفيز  برامج  فضاًل عن 
اختالف جماالهتا هي الوسيلة التي تستثمرها املنظمة إلطالق طاقات وإمكانات 
 Byham، 1992:) .العاملني فيها من أجل حتقيق النتائج واإلنجازات املستهدفة
10-13) وُيشري (Lin) إىل أن العمليات املمكنة تساعد يف تشكيل الثقافة املمكنة 

 Lin، 2002:) .وتظهر تصميم القادة املمكنني وتشجيع العاملني ليصبحوا ممكنني
(9-1

حتتاجه . 3 الذي  والسلوك  القيم  غرس  يف  جًدا  مهمة  الثقافة  املمكنة:  الثقافة 
املنظمة، ويف مساعدة األفراد يف أداء واجباهتم أداء سليام، خاصًة السلوك الذي 
واملميزة  الناجحة  املؤسسات  أن  نجد  ولذا  مسبًقا،  رسمًيا  حتديده  ُيمكن  ال 
الرضوري  والسلوك  القيم  تغرس  ومؤثرة  قوية  ثقافة  متتلك  كوهنا  يف  تشرتك 
تأخذ  جديدة  تنظيمية  ثقافة  يتطلب  للتمكني  الفعال  التنفيذ  وأن  لنجاحها، 
 Martin،) العاملني.  متكني  عىل  وتركز  وسلوكياته  الفرد  اجتاهات  باالعتبار 
192 :1992)  تعرف الثقافة بأهنا أنامط من االفرتاضات األساسية التي ابتدعتها 

التصدي  كيفية  عىل  تعلمها  مراحل  يف  معينة  جمموعة  طورهتا  أو  اكتشفتها  أو 
وفعالة  صحيحة  واعتربهتا  نجاحها  اثبتت  والتي  بيئتها  يف  الناشئة  للمشاكل 
هذه  يف  اجلدد  األعضاء  اىل  التعلم  عرب  تنتقل  أن  وتصلح  األحوال  مجيع  يف 
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اجلامعة كاسلوب ومنهج صحيح للتفكري واالحساس واإلدراك يف كل ما له 
عالقة هبذه املشكالت. (Shein، 1982: 3) وبناًء عىل ذلك نجد أن الثقافة هي 
باألهداف  تتوضح  والتي  التنظيم،  داخل  لألفراد  املرجعي  اإلطار  حتدد  التي 

والسياسات واالسرتاتيجيات.

إن إدارة املعرفة من متطلبات التمكني األساسية، وذلك لكون . 4 إدارة املعرفة: 
توسعة املعارف لدى العاملني هي التي تتيح للعاملني اختاذ القرارات املطلوبة 
وزادت  املعرفية،  ومكتسباهتم  مهاراهتم  زادت  العاملني  خربة  زادت  كلام  إذ 
تأدية مهام عملهم بكفاءة واقتدار واستقاللية أكرب، وهنا يكمن  قدرهتم عىل 
دور اإلدارة يف االهتامم اجلدي بإدارة املعرفة. وتشمل إدارة املعرفة )العمليات، 

والنظم، واآلليات والتقنيات، والبنى التحتيه(.

من أجل أن تتوفر القدرة للمرؤوسني عىل إبداء الرأي فيام يتعلق . 5 فرق العمل:  
يف  وظائفهم  تأثري  بكيفية  وتفهم  وعي  عىل  يكونوا  أن  من  البد  بواجباهتم 
أن  لتكوين ذلك اإلدراك هي  املنظمة وأفضل وسيلة  العاملني يف  غريهم من 
يعمل املرؤوسون بشكل مبارش مع أفراد آخرين، فالعمل اجلامعي أفضل من 
الفردي، وهنا ال بد من إعادة تصميم العمل حتى ُيمكن لفرق العمل أن تربز 
وتعمل  األفراد  من  جمموعة  بأنه  الفريق   (Besterfield) عرف  طبيعي.  بشكل 
كل  إن  إذ  العاملني،  من  جمموعة  هو  العمل  وفريق  عام،  هدف  لتحقيق  مًعا 
عضو بالفريق يقوم بتقديم اهتامماته وآرائه الفردية بام يتمم أهداف املجموعة. 

(Bester field et al > 2003: 98)

وتدف عملية تشكيل فرق العمل إىل العديد من األهداف:

• حل املشكالت.	
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• تطوير العمليات.	
• تصميم جيد للعمل.	
• التحسني املستمر وتطوير اجلودة.	

وإن فرق العمل املمكنة ذاتية اإلدارة هي أفضل األساليب اإلدارية التي حتقق 
املرونة وتساعد يف حتسني اإلنتاجية وخفض التكلفة، إذ يرتبط متكني الفريق هبيكلية 
 Little & Ferris، 2002:) .مناسبة وبتوظيف الكثري من املفاهيم والنظريات اإلدارية
23) إن فرق العمل توفر آلية االتصال املبارش بني األعضاء مما يؤدي إىل الوصول إىل 

احللول الناجحة واملقبولة لدى اجلميع، ويف وقت قصري.

بني . 6 من  اإلنتاج  لتحقيق  املعتمدة  التكنولوجيا  ُتعد  اإلنتاج:  تكنولوجيا 
حتقيق  يف  تؤثر  لكوهنا  العاملني،  متكني  يف  واضحًا  تأثريًا  تؤثر  التي  املتطلبات 
مع  توافقت  إذا  العاملني،  متكني  حتقيق  يف  تساعد  إهنا  إذ  والتمييز،  الكفاءة 
االستعانة  دون  والربجميات  املعدات  تشغل  التي  البرشية  القدرات  تطورات 
)الزبون(  املستفيد  رضا  حيقق  الذي  اإلنتاج  يف  تؤثر  وإهنا  اخلارجي،  باجلهد 
حتقيق  عىل  ينعكس  مما  باملنظامت  للعاملني  النفيس  التمكني  يف  تؤثر  وكذلك 

الكفاءة املطلوبة.
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املبحث الرابع 

االستنتاجات والتوصيات 

اوال: االستنتاجات 

يتوقف نجاح تبني فلسفة التمكني عىل اخلط االول يف قيادة املؤسسة اجلامعة . 1
ومدى ايامهنم باالستفادة من هذا املنهج االداري.

ان منهج التمكني يعتمد رقابة متعددة وان احلدود واالستقاللية بني االنشطة . 2
والصالحيات واملسؤوليات واضحة وتناغم الرقابة املتنوعة جيعل اجلو البيئة 

التنظيمية يف املؤسسة اجلامعية واعيا الستيعاب وتطبيق هذا املهج االداري.

ألولئك . 3 الوظائف  لبعض  التصميم  إعادة  يف  دور  للجميع  يكون  ان  رضورة 
يؤمن حفاظهم عىل وظائفهم يف  بام  وتأهيلهم  التمكني  بتطبيق  املتأثرين سلبا 

بيئة التمكني.

ان . 4 اذ  التمكني  ومتطلبات  ينسجم  بام  وتأهيلها  البرشية  املوارد  إعداد  رضورة 
التمكني اساسه املوارد البرشية.

يبقى دور القيادة اإلدارية يف املؤسسة اجلامعية املمكنة دورا سرتاتيجيًا وحتليليًا . 5
للبيئة اخلارجية وبيئة الصناعة وبذلك فان التمكني يعني تعشيق جهد اجلميع 

من اجل اداء يتصف باإلبداع والتميز واجلودة.
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العاملني . 6 منح  يف  يسهم  بام  التنظيمي  اهليكل  تصميم  اعادة  يتطلب  التمكني 
القدرة عىل الترصف بالرؤية نفسها التي متتلكها قيادة املؤسسة اذ يصعب تبني 

منهج التمكني يف مؤسسات جامعية تتبنى البريوقراطية. 

التمكني حيدد وزن املوارد البرشية كوهنا احد اهم رؤوس االموال فهو يمثل . 7
اليوم راس املال األكثر مساحة يف امليزة التنافسية ملا يمتلكه العاملون من فرصة 
ومعاجلتهم  القرارات  يف  مشاركتهم  عرب  وامكاناهتم  مواهبهم  عن  للتعبري 

املشكالت.

ان املؤسسات اجلامعية التي تتبنى منهج التمكني مؤسسات واعية ومدركة و . 8
متعلمة تعلياًم مستمرًا وتعمل بحامس وبروح اجلامعة.

ثانيًا: التوصيات 

املوارد . 1 مجيع  مشاركة  يضم  بام  للجامعات  التنظيمية  اهلياكل  تصميم  اعادة 
البرشية املتاحة يف صناعة القرارات ومعاجلة املشكالت.

العالقات . 2 البرشية وإرشادها ورسم األدوار هلا ال سيام  املوارد  حتديد صفات 
بينهم.

احلالية . 3 الذهنية  والصورة  ورسالتها  اجلامعية  املؤسسة  برؤية  العاملني  ايامن 
للعاملني وهيكلها  املسندة  اجلامعية واهدافها واالدوار  للمؤسسة  واملستقبلية 

التنظيمي وما حيكمها من نظم.



347

اعتامد ثقافة منظمية تعتمد روح اجلامعة وان هذه الثقافة جيب ان تكون ساندة . 4
لسرتاتيجية املؤسسة اجلامعية بالتمكني وداعمة هلا وعدم ترك بعض االدارات 

من تقويض دورها وحتويل سلطتهم اىل اخرين.

احرتام الوقت بام يمهد ملفهوم الثقة باالنتشار داخل املؤسسات اجلامعية . 5

اعتامد نظم معلومات متطورة وان تكون يف متناول مجيع العاملني يف املؤسسة . 6
اجلامعية بحسب طبيعة عمله وختصصه 

انجاز االعامل واملهام . 7 الرتبوية واعتامد االدارة االلكرتونية يف  التقنيات  اعتامد 
االدارية املطلوبة يف املؤسسة اجلامعية 
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