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 المشرف  األستاذ  إقرار
 

اع ـــ أش  أن  ه ــ هد  ـــ داد  الب ـ ـــ الموس حث  ــ ذا  بـ  ـ ـيـر وم  أثـ ـ ــ اس   )تـ التنظ ــ تراتيج ـ التعلم  يمي  ــ يات 
العاملين ــ ف  تمكين  ال   معهد في    حاله   ة ــ دراس   / ي  للطالب    ميسان( /    ي نفط التدريب 
جاسم  )  ج   ( جخيور مرتضى  جامعة    اعداده   رى ـ قد  في  اشرافي  اإلدارة    /   ميسان تحت  كلية 

 البكالوريوس.  واالقتصاد/ قسم إدارة االعمال، وهو جزء من متطلبات نيل شهادة  
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 تقدير ر و ــكــش
 

على والسالم  والصالة  عنه  مستغنى  وال  مكفي  غير  طيبًا  كثيرًا  حمدًا  هلل  أله    الحمد  وعلى  نبينا محمد 
 .........وبعد.وصحبه أجمعين 

حيث هدانا للعلم وبلغنا مناهله، ومن ثم فإن وافر    نعمه،فالشكر هلل الذي مَن علينا بسابغ فضله وأجل  
 شكري وكثير امتناني أقدمه إلى من كل مد لي يده داعمًا جهودي المبذولة ومباركًا خطا هذا العمل. 

  ووقتًا، ومنحني جهدًا  على بحثي،باإلشراف  الذي تفضل مرتضى طعمه سلطاناالستاذ وأخص بالشكر 
 لتوجيهي ومتابعتي. 

ادام هللا عزها أمي الحبيبة  والى    هللا(  )رحمهجخيور حاتم    هللا جاسمي المغفور له بأذن  الى روح والد 
 لي. لجميل دعائها وقوفها سندا 

الذي أضعه بين أيديكم إال مساهمة أردت بها التطوير فإن وفقت فبفضل من هللا ونعمه  وما هذا الجهد  
أعمال   سمة  النقص  أن  فحسبي  ذلك  عدا  كان  العالمين    البشر.وإن  رب  هلل  الحمد  أن  دعوانا  وآخر 

 أجمعين.  وصحبه إلهن سيدنا محمد وعلى المرسلي االنبياء والصالة والسالم على أشرف

 ومن هللا التوفيق
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   المستخلص

 

العاملين    تناول  تمكين  التنظيمي على  التعلم  استراتيجيات  تأثير  المنظمة، وقد البحث موضوع 
احدى تشكيالت وزارة النفط    ميسان  ي /نفط التدريب ال  معهد  اختبرت الدراسة في قطاع النفط ممثال في 

أداة رئيسة لجمع  االستبانة  واستخدم الباحث    عامالً (  55وطبق البحث في عينه مكونة من )  .العراقية
االرتباط   بعالقات  المتمثلة  والفرعية  الرئيسة  الفرضيات  من  عدد  البحث الختبار  سعى  وقد   ، البيانات 

البحث،   متغيرات  بين  التأثير  عالوعالقات  بوجود  األولى  استراتيجيات  تتعلق  بين  معنوية  ارتباط  قات 
التجريب ، استراتيجية    استراتيجيةحل المشكالت ،    استراتيجية نمذجة)    نواعها متمثلة بأ التعلم التنظيمي  

ما األخرى فحاولت اختبار  أ  ,وتمكين العاملين(  التعلم من التجارب السابقة ، استراتيجية نقل المعرفة  
قسمت    سؤاالً (  47ثم تطوير استبانة مؤلفة من )  تمكين العاملين العالقة التأثيرية للمتغيرات ذاتها على  

 تمكين العاملين في، والثانية اختصت بين األولى تختص بأبعاد استراتيجيات التعلم التنظيمي  الى محور 
وذلك لإلجابة عن التساؤالت المتعلقة بمشكلة     (Likert)المنظمة وقد استخدم مقياس ليكرت الخماسي  

جرى اختبارها بمقاييس إحصائية مثل:    البيانات،وألجل معالجة  البحث للوصول الى األهداف المحددة.  
االنحدار الخطي  و معامل التحديد،  و األهمية النسبية،  و االنحراف المعياري،  و الموزون،    لحسابياالوسط  

 . Z-TESTاختبار  ،F-TESTومعامل االرتباط سبيرمان، اختبار البسيط، 
اليها           التي توصل  النتائج  حظى  ي  التنظيمي( التعلم    )استراتيجياتان متغير    البحث:  ومن اهم 
معهد    متباينباهتمام   ادارة  قبل  /من  النفطي  هذه  ميسان،  التدريب  في  ساهمت  تركيز   وقد  االهمية 

مما يؤشر التباين في    االخرى،التعلم من التجارب السابقة قياسا باالستراتيجيات  االدارة على استراتيجية  
بأكملها   التنظيمي  التعلم  الستراتيجيات  الحالي  البحث  موضوع  المعهد  ادارة  من  كاًف  اهتمام  اعطاء 

 العاملين.  وتمكينلترسيخ وادامة التعلم التنظيمي 
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 المقدمة 
تحافظ   ان  المنظمات  بمقدور  البشريةعلى  ليس  تكتسب    ما وتمكنهم    مواردها  جديدة لم  معرفة 

من التنظيمي  على  بالتعلم  التغلب  في  المثابرة  تلك    اجل  تواجه  التي  المتغيرة  والظروف  الفوضى 
 المنظمات. 

القرن  سبعينيات  نهاية  منذ  الباحثين  قبل  من  واسعا  اهتماما  التنظيمي  التعلم  موضوع  احتل 
وعلى الرغم من تنامي   االساسية.وظهرت في هذا المجال بحوث كثيرة بهدف تحديد معالمه    الماضي،

وال يزال هنالك عدم إجماع على    محدودا،ال يزال عدد الدراسات الميدانية    الموضوع، الكتابة في هذا  
المنظمة   لتكوين  استخدامها  يمكن  التي  االساسية  الخصائص  جهة    المتعلمة.طبيعة  ان    أخرى،ومن 

في عوامل التغيير. ولقد أدى ذلك إلى قيام المنظمات بالبحث عن   وتشابكا   ازدهاراعيش اليوم  العالم ي
ال في  البقاء  من  تمكنها  جديدة  تنافسية  أداء    منافسة أساليب  طرق  في  السريعة  التغيرات  مع  والتكيف 

مبنية على قناعة    األساليبوهذه    االعمال التي أوجدتها تقنية المعلومات واالتصاالت والمعرفة الحديثة.
فالتعلم المتواصل هو   االداري.التعلم هو المفتاح االساسي لديمومة فاعلية وكفاءة العمل    تامة من أن

أداء   التغيير من أجل زيادة  بيئة سريعة  المستدامة في  التنافسية  للميزة  الوحيد  لكن    المنظمة.المصدر 
بغض    فيه،ة  المنظمات ال تستطيع تحقيق ذلك إال بضمان وجود طاقات بشرية قادرة على التعلم وراغب 

 المتجددة. وتكون مسلحة بالقدرة على التكيف الناجح مع المتغيرات البيئية    العمرية، النظر عن مراحلها  
بصفة   المنظمات  جميع  على  التحدي  هذا  ين  عامة،وينطبق  ويترجم  على  عكس  وهذا  المنظمة  صورة 

افعال   الى  من    وانجازات،سياساتها  لها  البد  برامجها  وتنفيذ  أهدافها  بلوغ  من  المنظمات  تتمكن  وحتى 
  ممارساتهم. ها وينعكس ايجابا على العمل على توفير كل ما من شأنه ان يرتقي بمستوى افراد

قدرات   فيهم  تتوافر  الذين  العاملين  نوعية  التركيز على  المزيد من  المستقبل ستشهد  ان منظمة 
االداء  في  عالية  الخاصة    ومهارات  القدرات  الى  البيئة    باإلدراكباإلضافة  لمتغيرات  الجيد  والتحليل 

وهذا يتطلب توفر شروط جوهرية يقف في مقدمتها استقطاب المعرفة    واالبتكار،المحيطة وقبول التغيير  
  العاملين.تدريب  التعلم،تطوير ثقافة  التنظيمية،

السريعة   التغيرات  البشرية في ضوء  المنظمات اهتماًما صريًحا بمواردها  العديد من  كما تظهر 
باألفراد   االهتمام  عن  التعبير  إلى  ذلك  أدى  للمنظمة.  التنافسية  المزايا  لتحقيق  والسعي  تواجهها،  التي 

تأثيًرا واضًحا في   له  أن  التمكين حيث  نهج  تطبيق  المنظمات من خالل  بين  العاملين في  الثقة  خلق 
المشكالت   وحل  المسؤوليات  نطاق  توسيع  إلى  أدى  مما  والموظفين،  سهلاإلدارة  خالل    بشكل  من 

مفهوم   تطبيق  إلى  المؤدي  القرار  اتخاذ  في  المشاركة  على  األفراد  تحفيز  وكذلك  السلطات،  تفويض 
 الالمركزية بفعالية.  

 

 



 

2 

 

 
الف عرض  اذ  فصول،  اربعة  وفق  البحث  متضمنات  عرض  سابقة  جرى  دراسات  االول  صل 

 ومنهجية البحث. اما الفصل الثاني فقدم مراجعة نظرية للبحث وشمل مبحثين،  
همية صياغتها ومفهوم التعلم التنظيمي وأ المبحث االول عرض مفهوم االستراتيجية ووظائفها و 

ب  لمنظمة المتمثلة  ا للتطبيق في االتنظيمي وانواعها التي تبنيناه  ومستوياته ومفهوم استراتيجيات التعلم
حل  ) نمذجة  التجارب    التجريب،استراتيجية    المشكالت،استراتيجية  من  التعلم    السابقة، استراتيجية 

نقل   واهميته    المعرفة(استراتيجية  التمكين  مفهوم  تضمن  الثاني  المبحث  ومعوقاتاما  تطبيقه    واهدافه 
 (.الحرية واالستقاللية الصالحيات،مشاركة المعلومات، فرق العمل، تفويض )ب وابعاده المتمثلة 

العمل  للجانب  الثالث  الفصل  اربعةوخصص  وتضمن  االحصائي،  والتحليل  حيث    ي  مباحث، 
تضمن المبحث االول التحليل الوصفي للمعلومات التعريفية لعينة البحث اما المبحث الثاني فتطرق الى  

السترا الوصفي  اختبار  التحليل  الثالث  المبحث  تضمن  بينما  العاملين  وتمكين  التنظيمي  التعلم  تيجيات 
اما   العاملين  وتمكين  التنظيمي  التعلم  استراتيجيات  بين  االرتباط  فقد  افرضيات  واالخير  الرابع  لمبحث 

البحث   ليختتم  العاملين  وتمكين  التنظيمي  التعلم  استراتيجيات  بين  التأثير  فرضيات  اختبار  تضمن 
 فصل الرابع الذي عرض اهم ما توصل اليه الباحث من استنتاجات وتوصيات. بال
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 منهجية البحث والدراسات السابقة  ل االول ......................................................................ـــلفصا
 

 المبحث االول 

 منهجية البحث
منهجية  ــتتج خ  البحث،سد  أهــمن  تحديد  للمنظمة  ــالل  وأهميته  البحث  تتضمن ـك  المبحوثة،داف  ما 

عة العالقة والتأثير بين ياستنادا الى مخطط البحث الذي يوضح طب  وفرضياته،المنهجية مشكلة البحث  
 والفرعية. المتغيرات االساسية 

 أوال: أهداف البحث 

  التالية: يسعى البحث الى تحقيق األهداف  

القوى    إطارتقديم   .1 التنظيمي وتمكين  التعلم  استراتيجيات  باتجاه دعم االسـس    العاملة، نظري عن 
 المجال. النظرية والفكرية في هذا  

 المبحوثة.تحديد مسـتويات التعلم التنظيمي واالســتراتيجيات ذات الصلة في المنظمة  .2
 ضمن المنظمة إلطار االتعرف على مستوى تمكين العاملين واالليات والبرامج المعتمدة في هذا   .3
 العاملة. قياس تأثير اســـتراتيجيات التعلم التنظيمي على ابعاد تمكين القوى  .4
ذات   .5 والمقترحــات  التوصــيات  المبحوثة    العالقة، تقديم  المنظمة  تطوير  التدريب   )معهدبهــدف 

 التنظيمية. بما يعزز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافه   ميسان( النفطي /
 

 ثانيا: أهمية البحث 

ياته  تبرز اهمية البحث في كونه يتناول موضوع التعلم التنظيمي من خالل استعراض استراتيج 
في   حل  نمذ  )استراتيجيةالمتمثلة  التجارب    التجريب،استراتيجية    المشاكل،جة  من  التعلم  استراتيجية 

    يلي: وتتجلى بما  المعرفة(استراتيجية نقل   السابقة،

امـلة فــي االدبيات بــراز مضامــين اسـتراتيـجيات التعــلم التنـظــيمي ومتطـلبات التمـكــين القـوى الع إ .1
 الصــلة. ات االداريــة ذ

 محـلية.اخـتيار وتطـبيق الموضوع فــي بيئة  .2
البحثتبرز    .3 محاولة  اهمية  التعل  في  استراتيجيات  الذربط  التمكين  بأبعاد  التنظيمي  يعد م  ي 

 أهدفها.فشلها في تحقيق  المنظمات أويستدل به على نجاح ي مؤشرا ومطلبا رئيس
 

 



 

4 

 

 منهجية البحث والدراسات السابقة  ل االول ......................................................................ـــلفصا
 

 ثالثا: مشكلة البحث

البـاح  المبحــوثة  ـشـخص  المنظمة  في  الوظيفي  عمله  خالل  من  / معهد  )ث  النفطي   التدريب 
للت  الةح  ( وجـود ميسان ـو ل في مجال االدارة على نحـاصطور العلمي الحـمن محدودية مواكـبة المعهد 

التي    البــرامج التدريـبيةمـفاهــيم ادارية مهـمة ومـنها التعـلم التنـظيمي بسبب محدودية  الام وقلة االهتمام بع
 كلة الــبحــث فيما يأتي  ـتمحور مش ت فيها. واالدارية(يتم اشراك العاملين )بمختلف مستوياتهم 

 
 (؟ ميسان التدريب النفطي /معهد المنظمة المبحوثة ). هــل هـــناك اســـتراتيجيات للتعلم تعتمدها 1
 العـامـلة؟ اســـتراتيجية لتمكــين القـــوى  خططا ( ميسان  التدريب النفطي /معهد . هــل تعتمد المنظمة )2
 العاملة؟ . هل توجد عالقة ارتباط وتأثير بين استراتيجية التعلم التنظيمي وتمكين القوى 3

 

 المخطط الفرضي للبحث  رابعا:

المستقل  المتغير  بين  والتأثير  االرتباط  عالقة  للبحث  المقترح  الفرضي  المخطط  يوضح 
التعلم   )  التنظيمي()استراتيجيات  التابع  المتغير  من  التمكين(وبين  المتوقعة  في    والنتيجة  العالقة  هذه 

ث اذ يشير ( عالقة االرتباط والتأثير بين متغيرات البح 1وتوضح األسهم في الشكل )  ةالمنظمة المبحوث
 السهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تراتيجيات ــاس

 التعلم التنظيمي

 استراتيجية التجريب 

استراتيجية التعلم من التجارب 

 السابقة 

 استراتيجية نقل المعرفة  

 تمكين العاملين  

 ملــرق العـــف

استراتيجية نمذجة حل 

 المشكالت
 المشاركة بالمعلومات

 تفويض السلطة 

 الحرية واالستقاللية 
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 البحث  فرضيات خامسا:
 -يتضمن البحث فرضيتين رئيسيتين تشتقان منهما عدد من الفرضيات الفرعية: 

 توجد عالقة ارتباط بين استراتيجيات التعلم التنظـيمي وابعاد تمكين العاملين: الفرضية الرئيسة األولى

 وتتفرع منها أربع فرضيات ثانوية على النحو التالي:  

والمشاركة  هـناك عالقة ارتباط ما بين استراتيجيات التعلم التنظـيمي : الفرضية الثانوية األولى
 بالمعلومات. 

 . العملهناك عالقة ارتباط ما بين استراتيجيات التعلم التنظيمي وفرق : الفرضية الثانوية الثانية
 . السلطةهناك عالقة ارتباط ما بين استراتيجيات التعلم التنظيمي وتفـويض : وية الثالثةالفرضية الثان

   هناك عالقة ارتباط ما بين استراتيجيات التعلم التنظيمي والحرية واالستقاللية: الفرضية الثانوية الرابعة
 .العاملينتمكين   ابعادفي  هناك تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التعلم التنظيمي  : الفرضية الرئيسة الثانية

 وتتفرع منها أربع فرضيات ثانوية على النحو التالي: 

 بالمعلومات. والمشاركة الستراتيجيات التعـلم التنظـيمي  هـناك تأثير ذو داللة: الفرضية الثانوية األولى
 العمل. احصائية الستراتيجيات التعلم التنــظيمي وفـــرق  هنـاك تأثير ذو داللة: الثانيةالفرضية الثانوية 
 احصائية الستراتيجيات التعلم التنظيمي وتفويض السلطة    هنـاك تأثير ذو داللة :الثالثةالفرضية الثانوية 
 واالستقاللية.احصائية الستراتيجيات التعلم التنظيمي والحرية    تأثير ذو داللة  هناك  :الرابعةالفرضية الثانوية 

 : الحدود الزمانية والمكانية للبحث دسا  سا
اختيار   -1 تم  المكانية:  / معهد  الحدود  النفطي  لدائرة   أحدوهو    ميسان  التدريب  التابعة  المعاهد 

 البحث والتطوير التابعة الى وزارة النفط العراقية. 
البحث يدويا واعيد جمع االستمارات   -2 الحدود الزمانية: تم توزيع استمارات االستبيان على عينة 

 (2021/ 7 / 1 - 2021/ 5/  1من عينة البحث بعد اإلجابة عليها من قبلهم للمدة من )
 التدريب النفطي / معهد  ين بموظفي  ثلت الحدود البشرية بعينة البحث متمثلالحدود البشرية: تم -3

 فأعلى. يمثلون حملة الشهادات العلمية بكالوريوس  شخصاً ( 55عدد العينة )وبلغ  ميسان

 

 : منهج البحثسابعا  

اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول الى نتائج البحث وتحليلها في معهد نفط ميسان  
 المعاهد التابعة لدائرة التدريب والتطوير في وزارة النفط العراقية.  أحد

 



 

6 

 

 منهجية البحث والدراسات السابقة  ل االول ......................................................................ـــلفصا
 

 : األدوات واألساليب المستخدمة في البحث ثامنا  

خالل   -1 من  الباحث  قبل  من  االستبانة  صممت  المتعلقة  االستبانة:  االدبيات  على  االعتماد 
ابعاد واسئلة االستبانة مع االستفادة من األسلوب   لتحديد  النظري  الجانب  البحث في  بموضوع 

 المستخدم بأعداد استبانات دراسات وبحوث سابقة. 
( وفي 1)لذين تم ذكر أسمائهم في الملحق  تم عرض انموذج االستبانة على عدد من الخبراء ا 

اء ومقترحاتهم تم تعديل بعض الفقرات في االستبانة األولية، وحذف بعض منها،  راء الخبر ضوء آ
بش الفقرات األخرى. فأصبحت االستبانة  الملحق  واضافة بعض  الموضح في  النهائي  ( 2)كلها 

 من البحث. 
صيغت هذه االستبانة على وفق مقياس ليكرت الخماسي الدرجات لقياس درجة اإلجابة، ولتكون 

اإلجاب  وال درجات  درجات،  ثالث  ومحايد  درجات،  أربع  واتفق  درجات،  خمس  تماما  )اتفق  ات 
اتفق درجتين، وال اتفق تماما درجة واحدة(. وتكونت االستبانة من المحور األول والذي تضمن  

التعلم  ا ابعاد    والمحور   التنظيمي،ستراتيجيات  الذي تضمن  )وي  التمكين،الثاني  الجدول  ( 1بين 
 عية فضال عن مصادر الحصول عليها. والفر ة المتغيرات الرئيس

 

 المقياس اإلحصائي المستخدم في بيانات االستبانة   •
 

 المصدر  عدد الفقرات البعد المتغير الرئيسي

 ةمعلومات عام 
الجنس، العمر، 

التحصيل الدراسي، مدة 
 الخدمة 

9 
 

من اعداد الباحث باالعتماد على 
 ادبيات الدراسات السابقة 

من اعداد الباحث باالعتماد على 
رسالة الماجستير في التربية  

تخصص المناهج وطرائق التدريس 
كلية التربية جامعة الطائف  /

للطالب جمعان بن محسن  2012/
الزهراني بعنوان دراسة واقع تدريس 
التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية  

في ضوء االستراتيجيات التعلم 
المشرفين التنظيمي من وجه نظر  

 التربويين
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استراتيجيات  
 التعلم 

 التنظيمي 

استراتيجية نمذجة حل  
 5 المشكالت 

 
مـن اعـــداد الــباحـــث باالعــتماد 

إدارة على رســاله الدبلوم العالي / 
/ كلية االدارة واالقتصاد   مكتب

 2019الجامعة المستنصرية /
بعـــنوان  شاكر محمدللطــالــب ميثم  

ودورها في  اســـتراتيجية التمكين 
 تعزيز فعالية المنظمة. 

 
 
 
 

 
 استراتيجية التجريب 

5 

استراتيجية التعلم من 
 5 التجارب السابقة 

 5 استراتيجية نقل المعرفة 

 

 التمكين

 6 المشاركة بالمعلومات 

 7 فرق العمل 

 7 تفويض السلطة

 7 الحرية واالستقاللية 

 55 المجموع الكلي لألسئلة 
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 ثانيلا المبحث 
 سابقة ال الدراساتبعض 

 
المبحث  هذا  الدراسات    يقدم  بمالسابقة  بعض  التعلم  والمتعلقة  )استراتيجيات  البحث  تغيرات 

لموضوع البحث تم من خاللها التعرف  وقد قدمت هذه الدراسات عرضا علميا دقيقا    التمكين(التنظيمي،  
 -االتي: وكما موضح على النحو  المتغيرات،ابعاد على المفاهيم والمصطلحات وعلى 

 

 ة باستراتيجيات التعلم التنظيمي: الدراسات المتعلق اوال:

 ( 2004)ايوب   . اسم الباحث والسنة 1

 التغيير االستراتيجي   ممارسة التعلم التنظيمي في مساندةدور   الدراسة عنوان 

 المنشآت السعودية الكبرى  مجال الدراسة 

 دراسة ميدانية  نوع الدراسة 

 التعرف الى رؤية االدارة العليا لدرجة ممارسة التعلم التنظيمي اهداف الدراسة 

 االستراتيجي يتأثر بوجود خطة محدده للتعلم التنظيميان نجاح التغيير   اهم االستنتاجات 

 تعزيز الجانب النظري  اإلفادة من الدراسة
 

 

 (2005  )العصيمي  . اسم الباحث والسنة 2

 ه في عملية التغيير االستراتيجي ر التعلم التنظيمي ودو  عنوان الدراسة 

 الجامعات السعودية مجال الدراسة 

 استطالعيةدراسة  نوع الدراسة 

 اهداف الدراسة 
ممارسة التعلم التنظيمي في تعزيز قدرة الجامعة على النجاح في    تأثيرالتعرف على  

 تقديم التغيير االستراتيجي

 كبير في التغيير االستراتيجي  أثران محاور التعلم التنظيمي لها   اهم االستنتاجات 

 تعزيز الجانب النظري  اإلفادة من الدراسة
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 (2006خضير   )ابو اسم الباحث والسنة .  3

 تصور مقترح لتطبيق مفهوم ادارة التعلم التنظيمي  –المنظمة المتعلمة   عنوان الدراسة 

 معهد االدارة العامة في السعودية  مجال الدراسة 

 دراسة استطالعية نوع الدراسة 

 لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة تقديم تصور مقترح االدارة التعلم التنظيمي   اهداف الدراسة 

 اهم االستنتاجات 
بممارسة التعلم التنظيمي    الصلةتقديم تقييم شامل المكانات معهد االدارة العامة ذات  

 وتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة 

 تعزيز الجانب النظري واستمارة االستبانة  اإلفادة من الدراسة
 

 

 

 

 العاملين: الدراسات المتعلقة بتمكين  ثانيا:

 (, 2013حسين  احمد,  ( . اسم الباحث والسنه 1

 الخدمات الصحية   املين ودورها في تحسين مستوى جودة استراتيجية تمكين الع عنوان الدراسة 

 مستشفى ابن االثير التعليمي / نينوى  مجال الدراسة 

 العاملين دراسة استطالعية آلراء عينة من   نوع الدراسة 

 اهداف الدراسة 
من المقترحات اهمها:    عددا تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين وقدم  

العمل على نشر ثقافة التمكين لدى العاملين في المستشفيات والنظر في الرواتب  
 والحوافز ووضع برنامج ترقية واضحة وتطبيقه بعيدا عن المحسوبية

 ذي داللة احصائية الستراتيجية التمكين في مستوى جودة الخدمة الصحية  وجود أثر اهم االستنتاجات 

 االطالع على مفهوم استراتيجية التمكين واالساليب المستخدمة في التحليل  اإلفادة من الدراسة
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 (2014)النداوي ,   . اسم الباحث والسنه 2

 تحقيق جودة الخدمات الصحية أثر تطبيق استراتيجية التمكين االداري في   عنوان الدراسة 

 مستشفيات بغداد )مستشفى بغداد التعليمي، ومستشفى غازي الحريري(  مجال الدراسة 

 دراسة استطالعية في عينة من العاملين في مستشفيات بغداد نوع الدراسة 

 اهداف الدراسة 
والسلوك ان استراتيجية التمكين تبني ابعادها على )تفويض السلطة، فرق العمل،  

 في الخدمة الصحية  تحقيق جودة   االبداعي والتحفيز( تسعى الى

 اهم االستنتاجات 
تعد االدارة هي اساس العمل في المستشفى وحسن تعاملها مع المرضى ينعكس من  

خالل تطبيق استراتيجية التمكين باألبعاد التي تم طرحها مما يسهم بشكل كبير في كسب  
 ثقة العاملين معها

 التعرف على مفهوم وابعاد استراتيجية التمكين وصياغة االسئلة الخاصة باالستبانة اإلفادة من الدراسة
 

 (2016)الدليمي، عبد الرضا       . اسم الباحث والسنه 3

 دور استراتيجية التمكين في األداء الوظيفي عنوان الدراسة 

 كربالء المقدسة المديرية العامة لتربية محافظة   مجال الدراسة 

 دراسة استطالعية تحليلية آلراء عينة من القيادات االدارية  نوع الدراسة 

 تحديد مستوى إدراك المنظمة الستراتيجية التمكين واألداء الوظيفي وابعادهما اهداف الدراسة 

 

 اهم االستنتاجات 

خبرات العاملين من  تسعى المديرية العامة لتربية محافظة كربالء لتقليص الفجوة بين 
خالل التعليم المستمر والتدريب، اجتذاب ذوي الخبرات النادرة لكونها تمتلك هيكل مرن 
 تجاه األفكار الجديدة مما يساعد على التمكن من التصرف إزاء المشاكل التي تواجهها 

 خاصة باالستبانةالتعرف على مفهوم وابعاد استراتيجية التمكين وصياغة االسئلة ال اإلفادة من الدراسة
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 استراتيجيات التعلم التنظيمي االول:المبحث 

 مفهوم االستراتيجية اوال :

 تعريف االستراتيجية  :1 – 1

التعديل   الى  األخرى  المصطلحات  شأن  شأنه  االستراتيجية  تعريف  خالل  خضع  والتطور 
العلوم   تطور  ذااالنس مراحل  كان  االولى  بدايته  في  فهو  في    انية  استخدمت  حيث  عسكرية  داللة 

المناسبة   الخطط  وضع  بهدف  القديمة  أالحروب  وقوعها  قبل  للحرب  حماية  لألعداد  أجل  من  و 
تعامل مع التي تالمعسكر أو الدولة من أي هجوم محتمل لذا تم اعتبارها كفن من الفنون العسكرية  

 حرب. الالظروف المختلفة التي تؤدي الى االستعداد لحاجات ومتطلبات 

  وظائف االستراتيجية :2 – 1

االداري   دأشار عد الباحثين في األدب  الى    من  الناجحة تؤدي  نجاز مجموعة من إأن االستراتيجية 
 ( 10  .2010  واخرون.  )كرماشهأحد الباحثين هذه الوظائف  دد  وظائف المهمة في المنظمة فقد حال

 : يأتي بما  -(: 34 .2013 )السنهوري.

 وفلسفتها. صياغة رسالة المنظمة في ضوء اهدافها   .1

 للمنظمة. تحليل البيئة الداخلية لتحدد القدرات األساسية   .2

 خارجية.   فرصا تحليل البيئة الخارجية لتقدير واكتشاف العوامل التي تمثل   .3

 . والخارجيةالداخلية تحليل االختيارات المختلفة للمنظمة في ضوء التحليل الثنائي للبيئة    .4

 بديل.حديد االختيارات األكثر مالئمة لألهداف الرئيسية للمنظمة من خالل تقييم كل  ت  .5
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 التعلم التنظيمي ثانيا: مفهوم

   التنظيمي:التعلم  : تعريف1—2

  ألول ظيمي من المصطلحات التي برزت في أواخر القرن الماضي حيث ظهر  التعلم التن  يعد
الذي تتركز   التنظيمي[  ]التعلموزميلة شون في الكتاب المعنون    سارج ريمرة في كتاب عالم االدارة  

 .(Fulmer. 1998. 16) تتعلم هل يجب على المنظمة ان  التساؤل:في االجابة عن   مقاالته

ه  للتعلم التنظيمي فقد ربط  يننظر الباحثترتبط بوجهات    عديدة،  االداري تعريفات لقد وردت في االدب  
الى خزين المعرفة المتجسد في    المعرفة من االدراكحيث هو عملية تدفق    الجمعية، البعض بالمعرفة  

التنظيمية   الباحث    (Hamilton. 2003. 211)الممارسات  التعلم  (  olva. 2012. 271)وحصر 
التعلم التنظيمي يرتبط   ان  ((pisanoeetcd. 2011  فقط ويرى اكتساب المعرفة الجديدة  التنظيمي ب

 االداء. بالتطوير والتحسين فهو عملية بحث واختيار مسارات جديدة لتحسين 

 التعلم التنظيمي   : أهمية2 – 2

 هي: يمكن ابراز اهمية التعلم التنظيمي من خالل تبويبها في ثالث مجموعات 

 (.wargistsch. 1998)االهمية التشغيلية التي يمكن ادراكها من خالل ما يلي   .1

 المنظمة. تعزيز رأس المال االجتماعي من خالل تعاون اعضاء    . أ

 البيئية. تمكين المنظمة من التكيف مع التغيرات   . ب

 االبداع.الزيادة في    . ت

 المعاشي. زيادة عوائد االفراد التي تؤدي الى رفع مستواهم  . ث

 (.300 )الرسالةالتي يمكن ادراكها من خالل ما يلي   االهمية االستراتيجية  .2

 البيئية. التغيرات    قدرة المنظمة على اعادة بناء هياكلها التنظيمي واستراتيجياتها حسب  . أ

 البيئي. مواجهة حاالت عدم التأكد  . ب

 معارفها. المحافظة على قدرة المنظمة التنافسية من خالل تجديد   . ت

 (.96 .2013 )الساعدي.االهمية العامة التي يمكن ادراكها من خالل ما يلي    .3
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ت  . أ في  مساعدتهالمساهمة  خالل  من  الفرد  شخصية  االخرين   ذاته  إدراكفي    طوير  وفهم 
  التنظيمية، في التعامل معهم وتحقيق التوافق مع المتطلبات    هوالتفاعل معهم وتحسين مهارات

 والبيئية.االجتماعية   الثقافية،

 والقوة. او المكانة او السلطة  المكافآت داف الفردية والحصول على  وسيلة فعالة لتحقيق االه  . ب

 تقبل. المسالقدرة على مواجهة التحديات واستكشاف   . ت

 

 استراتيجيات التعلم التنظيمي  ثالثا:

اس تنفيذ  ـــعرفت  على  التركيز  عملية  بانها  التنظيمي  التعلم  ذات    إجراءات تراتيجيات  التعلم 
د بعض الباحثين هذا ـواك  (charlotte. 2012. 500)المنظمة للبيئة الخارجية    وإدراكة بفهم  ـالعالق

اسبالمعنى   هــأن  التعلم  مساعي  ــتراتيجيات  مــعملية  التكييف  في  المنظمة  البيئية ــدة  المتغيرات  ع 
  (.Hsuetal. 2009. 28)وانجاز اهدافها 

تإ التعلم  استراتيجية  كيفن  في  والدليل  الضوء  المنظمة  لغرض عطي  المعرفة  وتوزيع  اكتساب  ية 
التنافسية  الحصول على   باليات تقود الى التطور والتقدم مثل خلق  الميزة  وأن تنفيذها يزود المنظمة 

 (.Morales. 2006. 23)المنافسة او الحفاظ على الموقف التنافسي و  المتميز،االداء 

التنظيمي   التعلم  استراتيجيات  االداري  األدب  لنا  قدم  حددها لقد   .Add Leson)  التي 
  هي: استراتيجيات  بأربع (2000+1988

 

   Strategy   Systematic Problem Solvingالمشاكل: استراتيجية نمذجة حل  .1

لهذا االستراتيجية هي تسهيل ن أداتها الرئيســة  إو هذه االستراتيجية ذات عالقة بالتقدم نحو األمام  
 التالية: تركز على االسس  وإنهاتصاالت في المنظمة ا

 العمليات.االستمرار بتحسين  -أ
 القرارات.  اتخاذاستخدام البيانات لدعم   -ب
 وابرازها. حصاء البسيطة لتنظيم البيانات وسائل اال استخدام -ت
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 Strategy Experimentationالتجريب: استراتيجية  .2

وفيها    العلمية، معارف جديدة باستخدام الطرق  و   تعتمد هذه االستراتيجية البحث عن تصورات        
حيث هذا االستراتيجية تعني تجربة    الحاضر.،يتم التركيز على فرص وتحديات المستقبل فضال عن  

 :cherry kعدد من الحلول المختلفة وتكون عادة مفيدة عند وجود عدد محدد من الخيارات المتاحة )
2018 ) 

 

  learning from fast experience Strategyاستراتيجية التعلم من التجارب السابقة     .3

تعتمد هذه االستراتيجية على تحليل النجاح والفشل في التجارب السابقة لتحديد المشاكل بهدف        
النجاح في   اثبتت هذه االستراتيجية نجاحا كب  المستقبل،تجاوزها من اجل  يرا عن استخدمها في وقد 

الذي    ء الشيوتعني المعرفة او المهارة التي يكتسبها الفرد من خالل قيامة بمهمة ما او    يورينغ، شركة  
 .(English – Arabic Dictionary -2018)  سلوكهيحدث للفرد والذي يؤشر على 

 

  Transferring knowledge Strategyاستراتيجية نقل المعرفة        .4

االفك  تعتمد       تقدم من  ـعلى  التي  بهار  المنظمة  الى اعضاء  البحث  اغـــفريق  ثم  دف  نائها ومــن 
واكتسابها   وتكوينها  المعرفة  تنظيم  بهدف  المنظمة  اجزاء  بين  المعرفة  نقل  تعني  كما  عليها  العمل 

 وتوزيعها الى جانب ضمان توفرها للمستخدمين في المستقبل 
 ( عرفها  احدى  Fanوقد  خاللها  من  تتأثر  التي  العملية  بانها   ) ( اخرى  وحده  بخبره   Fanالوحدات 

:1998) 
 ( wig:1997)اجل تحسين جودة وكفاءة العمليات التشغيلية في المنظمة   تستخدم منكما 
والنقل وان عملية النقل    والمشاركة،  التوزيع،هي جزء من عملية نشر المعرفة التي تشمل    المعرفة:نقل  

 (.2012:  )النعيميتستوجب تحويلها من معرفة ضمنية الى معرفة ظاهرة  
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 تمكين العاملين  الثاني: ث المبح 

 التمكين مفهوم  اوال:

حاسما في مجال تنظيم المنظمة ودفعها نحو تحقيق فاعلية    أضحى التمكين عاماًل مهماً        
ما يدفع   والتنظيمي، المناطة بهم على المستوى الفردي او الجماعي    اإلعمالاألداء المميز ورقابة  

فيالموارد   م  البشرية  راقية  مستويات  الى  ويعزز  المنظمة  الفريق  وروح  التعاون  المبادرة ن  روح 
يمكن تعريف التمكين لغة حسب ما ورد في معجم لسان    بالنفس.لعالية  واإلبداع والتفكير والثقة ا

وسهل   من الشي أي جعل له وقدره    ةأنه يعني القدرة واالستطاع  (،1995العرب البن منظور )
   عليه.

 التمكين  همية أ ثانيا:

االدارة   التمكين  يعد     مجال  في  الباحثين  قبل  من  فائقا  اهتماما  القت  التي  الموضوعات  من 
, وتحقيق   االداء  جودةؤدي الى تحسين  يالعاملين  تمكين  ن  أ  , حيث اكدوا في بحوثهماالعمال  و 

  , الوظيفي  التنظيميااللتزاو الرضا  )  م    التمكين   أهمية(أن    Ivancevich, 1997: 582يؤكد 
اليومية باقل عدد من   يؤدي إلى رفع مستوى كادر المنظمة الذين يؤدون اعمالهمتبرز من كونه  

لتنمية  يريالمد المهمة  العوامل  من  التمكين  يعد  كما  التي ن  فالمنظمات   ، المنظمة  داخل  اإلبداع 
من   ستفادةالعاملين يريدون اال  ان  هي تعرف  بأنفسهملصنع قراراتهم    موظفيها  تمكين  تعمل على  

 . باإلضافة إلى أنه   مع االخرين الذين يحترمونهم  االعمال ، وذلك من خالل تمييز العامل الجيد
المجال ي توفير  على  مهارات    عمل  وصف  العاملين. لتطوير  اهمية 3:2001  المغربي،)  وقد   ) 

واتاحة    االبداعية،وتطوير قدراتهم    ل على تنمية طريقة تفكير المدراء يعم   للمنظمة، حيث   التمكين
دة المدى يالرسالة والغايات بع  الرؤيا وصياغة  الشؤون االستراتيجية ووضعللتركيز في    لهموقت  

 االمد. بعيدةرسم الخطط  و 

 التمكيناهداف  ثالثا:

االهداف           الصحيحتعد  اختالف    االساس  على  منظمة  مهمه    فاألهداف  نشاطاتها،لكل 
منظمات  ل النتائج والمخرجات التي تسعى  وتمث   نظمات فهي تحدد نجاحها في محيطها الملجميع  

يد اهمية االهداف التي يمكن ان اختلفت وجهات نظر الباحثين حول تحد  اليها،االعمال الوصول  
الوص  قق من خاللحت الرئيسةالتمكين في  الغاية  تختلف  ان  دون  قد في  واختالف    ف  الوصف 

   االدارة. منطقية تنتجهاالنظرة للتمكين لكونه استراتيجية ادارية او فلسفة  اختالف  سببهيكون 

 -لية:  االتاالهداف  يمكن ان يحقق  التمكينالى ان ( 11:2014اذ اشار )النداوي , 
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 عملها. في مجال   مة دائما وجعلها رائدةابقاء المنظمة في المقد .1

 بفاعلية.  ةلمتوفر ا ةالبشرياالستفادة من امكانيات الموارد  .2

   النمو. المبيعات او الخدمات فيها وتحقيق و زيادة ربحية المنظمة  .3
 

 التمكين معوقات تطبيق  رابعا:

تؤيدع        ان هناك عده دراسات  الرغم من  التمكين    لى  النتائج   العاملين  لألفرادأهمية  الى  استنادا 
الالتي   تحقيقها من خالل  دراساتيمكن  هناك  ان  اال  الى وجود  أخرى   تمكين  تعيق   تشير  محددات 

التمكين على نحو واسع لدى   الفعاليات حيث ان نجاح او  العاملين وفياستخدام  التمكين   كل  فشل 
 المنظمات. ت الجوهرية في  توافر المتطلبا من خالل هيمكن قياس

 ( الى معوقات التمكين كاالتي:  51 :2010,  )الدوري اشارت      

   دنى.الاللعاملين في المستويات االدارية  العليا من فقدان السلطة عند تمكينها   اإلدارةخوف  .1

   السائد.ان بعض المنظمات مازالت متمسكة بالبناء البيروقراطي  .2

تحمل   .3 العاملين  بعض  وتخوف  استعداد  واتخاذ  عدم  التغيير  فكرة  تقبلهم  وعدم  المسؤولية 
 بهم. المناطة  باألعمالرارات المتعلقة الق

 التمكينبعاد أ خامسا:

التمكين           التعتال شك ان دراسة  التي تدل على  رف  ستدعي  ابعاده  محتواه ومضمونه  على 
التمكينيشا   وقد بعوامل  اليها  خالله  التي  ر  الوصول  من  ن الباحثو تناول    االهداف،  الى  يمكن 

 مختلفة: نظر  التمكين من وجهاتابعاد 

  بالمعلومات:المشاركة  اوال:

في  العاملين  من  المديرون  عليها  يحصل  التي  القرارات  التخاذ  الالزمة  المعلومات  بها  يقصد 
 (.14,2013 عفاته:المستويات الوسطى والدنيا وتعتبر المعلومات من اهم االبعاد الرئيسية )

حيث تعد المعلومات واحدة من عوامل القوة في المنظمة  , كما اصبحت موردا جوهريا لها  كلما 
باستطاعتهم  كان  عملهم  تخص  التي  الالزمة  المعلومات  على  حاصلين  فيها  العاملون  كان 
من  وتحسن  محيطها  في  المنظمة  واقع  على  ذلك  وينعكس  امامهم  المتاحة  الفرص  استثمار 

( ان 63,2002(  ووصف )الملوك : Graham :1,2004مع الزبائن باتجاه كسبهم  )  عالقتها 
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القادرة   هي  جيد  بشكل  وتستثمرها  جيد  بشكل  معلوماتها  تكتسب  التي  على   بالتأكيدالمنظمات 
 : David,2010تحقيق اداء متميز بسبب وحدة الرؤية التي تتحقق عن طريق التمكين , يقصد )

ل 504 المعلومات  اتاحة  التنظيمية (  والثقة  الموضوع  عرض  جرى  فقد  العاملين  االفراد  جميع 
 وتعزيز االلتزام والمسؤوليات في المنظمة . 

  ( الباحثة  المنظمة  46,2018:  ىعلوترى  في  العليا  االدارة  مشاركة  هي  المعلومات  مشاركة  ان   )
ن الخصائص متمثلة  لجميع العاملين بالمعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر المختلفة وم

موثوقة   تكون  وان  الجيدة  والكمية  وتعرف   التأكدويمكن    ودقيقةبالنوعية  التحديث  ومستمرة  منها 
 المنظمة.   بإدارةالعاملين وغاياتها واهدافها المشاركة في تعزز ثقة العاملين 

في السوق    لكل ما تقدم يمكن القول إن المعلومات تمثل مصدرا مهما يعزز مكانة المنظمة وموقفها 
تلعب دورا اساسيا في تمكين العاملين    إلنها احد مصادر القوة في المنظمة , كما تمثل موردا اساسيا  

وان يتخذوها في الوقت المناسب , ولتحملهم المسؤوليات وخلق الطاقات    بأنفسهمبان يصنعوا قراراتهم  
مات ومشاركتها مع العاملين , يمكن لديهم , وتعزيز الثقة لديهم لذلك فان االهتمام بالمعلو   اإلبداعية

تمكين  في  دورها  من  انطالقا   , االستراتيجية  أهدافها  وتحقيق  المنظمة  أداء  تطوير  في  يسهم  ان 
 العاملين وتعزز قدرتهم الفكرية وفي مجال وسائل واليات وطرائق  العمل .

 العمل: فرق  ثانيا:

تصميم العمل حتى تبرز فرق العمل بشكل طبيعي اذ ان فرق العمل هي جزء    بإعادةتهتم المنظمات    
  أفضل تكون افكارهم وقراراتهم    جماعي والتيالذين يعملون بشكل    لألفراداساسي من عملية التمكين  

 (68,2015( )البدراني :45,2004:  عارف،) بانفراد.االخرين الذين يعملون  د باألفرامقارنة 

المنظمات التي    للتمكين في( فيرى ان فرق العمل تشكل الركيزة االساسية  ,74:2006الساعدي  اما ) 
وان الفريق يديرون   تستمر،تتبنى التمكين وهذه الفرق ال تنتهي بانتهاء المهمة المكلفة بها وانما تبقى  

الثقة التي  ( ان اساس االنسجام بين فرق العمل هي  2006: 39يرى )الشهراني ,    بأنفسهم،امورهم  
االدارة   او   لألفرادتوليها  المميزة  االشياء  صنع  يمكن  ال  ودونها  التمكين  مقومات  اهم  من  تعد  والتي 

   المشاكل.مواجهة 

( ان ما يقارب نصف المنظمات االمريكية تطبق نظام العمل القائم على  2011:76,يوضح )جالب
 عمل(  )فرق اساس فريق العمل 

 للمنظمة. ست سهلة مقارنة بالقيادة التقليدية قيادة فرق العمل لي :1      

 قياس النتائج بسهولة في المنظمات.  نال يمك: 2      
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من عامال او اكثر   تتألف( الى ان فرق العمل هي مجموعة  18:    2014أشارت )النداوي ,         
المهم في    إلنجاز التمكين الدور الجماعي  االهداف المحددة والمشتركة , ويعد من اهم ابعاد تطبيق 

مواجهة المشكالت واستخدام موارد المنظمة بكفاءة وفاعلية وشعور العاملين بالرضا الوظيفي وتفعيل 
, يرى )راضي ,    دور الرقابة على أداء العاملين داخل الفريق وتلتزم االدارة باحترام افكارهم كفرق عمل

المشتركة   فاألهدا( بان فريق العمل يجب ان يتمتع بالمهارات واالمكانيات ويلزم تحقيق  64 :2010
المهمة  العمل االليات  التنفيذية حيث تشكل فرق  القرارات  اتخاذ  الجماعية وله سلطة في  والمسؤولية 

التمكين في المنظمات وتستمد فرق العمل اهميتها من المنظم ات من خالل تكاملية سماتها  لتطبيق 
بوصفها قوة ادائية وحركة تطويرية تتسم في دفع المنظمة نحو استيعاب التغيرات والتعامل مع النقدية  

( فرق العمل بأنها مهمة جدا في عملية التمكين 91:    2010وتطوير أساليب االداء .ووصف)الدوري 
 العاملين بدونها . للعاملين في المنظمة حيث ال يمكن ان تتم عملية تمكين 

أن على االدارة العليا المتمثلة بالمدير في المنظمة أن يشعروا بان االفراد العاملين في    الباحث، ويرى  
وان يتم احترام    المشكالت،المنظمة يمكنهم العمل بشكل جماعي على شكل فرق عمل من اجل حل  

 والعاملين. ة والتجانس بين االدارة وهذا يتطلب المزيد من الثق واقتراحاتهم،افكار جميع العاملين 

 السلطة: ثالثا: تفويض 

ان الفكرة االساسية لمفهوم تمكين العاملين , أن يتم تفويض الصالحيات الى العاملين في المستويات  
اعمالهم , وذلك لتمكينهم وتفعيل قدراتهم في اتخاذ القرارات    بأداءاالدارية الدنيا , والقرارات المتعلقة  

تخذها االدارات العليا من خالل  ذات العالقة بطبيعة أعمالهم , فضال عن المشاركة في القرارات التي ت 
المعلومات التي يمتلكونها والخبرات والمهارات التي يتمتعون بها ليكون القرار اكثر قربا من االمكانات  
انماط   الى  التقليدية  القيادية  االنماط  تغيير  االمر  يتطلب  االفضل حيث  االداء  يضمن  وبما  المتاحة 

ه  فان  وبالتأكيد   , بالمشاركة  تؤمن  .  قيادة  والتفويض  الثقة  الى  والتوجيه  رقابة  التحويل  يتطلب  ذا 
(  التفويض بأنه منح العاملين في  135,2015:( , ويعرف )الشمري والدراجي  64,2010)راضي :  

  : )اللوزي  اما   , القرار  اتخاذ  الدنيا سلطة  االدارية  التفويض هو 174,2010المستويات  ان  فيرى   )
اتخاذ   في  المرؤوسين  مع  المنظمة  المشاركة  استمرارية  لضمان  الالزمة  السياسات  وصنع  القرارات 

المسؤولية   لتحمل  العاملين  اعداد  والوالء   باإلضافةويعني  واالنتماء  والحماس  بالرضا  الشعور  الى 
والحسيني:   )جالب  واشار   , الصالحيات   23,2013للمنظمة  نقل  تتطلب  التمكين  عملية  بان   )

هم قوة على ان يكون هنالك تجربة بالملكية والرقابة على الوظائف  وتحمل المسؤوليات للعاملين وتمنح
التي يؤدونها , عندما يتم التحويل  من المشرف الى الفرد نفسة  وهذا يزيد الفرد المهارات والمعلومات  

. 
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( الى ان التفويض يمثل حق التصرف واتخاذ القرارات بالقدرة الالزمة  15,2014  النداوي:واشارت )
لمساعده   والمسؤولياتان المدير الكفوء الجيد له خاصية تفويض الصالحيات    معينة،مة  مه  إلنجاز

على العاملين وانما   المرؤوسال يعني فقدان سلطة    ضالجزئية، والتفويليعفي نفسه من االنشغاالت  
  استردادها.يحتفظ بها كاملة وله حق  

( التي  47,2018  علي: واكدت  الواجبات  تحديد  يعني  الصالحية  وتفويض  المسؤولية  تحديد  بان   )
في   للمرؤوسين  العليا  االدارة  صالحيات  من  جزء  ومنح  المرجوة  االهداف  لتحقيق  االعمال  تتضمن 

حيث ان المهام الوظيفية الي مورد   محدد،االدارة الدنيا لتتيح لهم التصرف واتخاذ القرارات في نطاق  
   الصالحية.التخاذ  المسؤولية وقراراتظمة تتقسم الى قسمين اعمال لتنفيذ بشري داخل المن

الصالحيات الى العاملين    ضويفمن كل ما تقدم يرى الباحث ان اساس وجود عملية التمكين هي ت
يتيح للعاملين وضع االهداف وحرية التصرف واتخاذ القرارات    ا المنظمة، ممفي اقل مستوى اداري في  

   المنظمة.المشاركة الفعلية في ادارة   االدارة لتحقيق شاطات وتحديدها بمساعدة واالسهام بالن
  

 االستقاللية: الحرية  رابعا :

التمكين  باستراتيجية  العمل  الى  التقليدية  االنظمة  من  التحول  عند  التصرف  حدود  توافر  من  البد 
 (. 209,2016)الساعدي :

تمنح االفراد سرعة التصرف بالنشاطات    ا العاملين، إلنهان حرية التصرف تعد عامال مهما في تمكين  
ويوجد ثالثة انواع من حرية التصرف الروتينية هي التي تالمس االعمال   يمارسونها، والمهمات التي  

المتنوعة التي تواجه   البدائل  م والمقيدة تمثل الخالفة تنصب على ما ال يتكرر امامه  العاملين،ذات 
 (،Rafiq &Ahmed: 70,1998النوع السلبي من انواع الحرية ) 

   : وصالح  )الدوري  اشــار  ضوء 85,2009كما  في  العاملين  لدى  التصرف  حرية  تكون  ان  الى   )
بها   يسعى  التي  المناسبة  االرشادية  االطر  وضمن  واهدافها  المنظمة  لرسالة  الواضحة  الرؤية  حدود 

ان ( بLashley ,2001: 22العاملون ليكونوا قادرين على التصرف دون الوقوع في االلتباس , يرى )
الكبيرة   الذي العاملين   الشخصية  والسلطة  بالسيطرة  يشعرون  عملهم  في  التصرف  بحرية  يتمتعون 

بها   دال يقص ( ان االستقاللية  68,2002ويمتلكون عدة خيارات في تغيير االمور , , يشير )الملوك :  
ي الذين  هم  العاملين  ان  تعني  العاملين  تمكين  في  االستقاللية  الن  الوظيفي,  تفاصيل  التبادل  قررون 

يتمتعون  العاملين  ان  حيث   , واسع  نحو  على  العمل  مجموعة  معايير  وتحديد  االنتاج  عمليات 
اشار ) ولقد   , االهداف  المهمات ووضع  لتقسيم  ان Appelboum,1999: 241باالستقاللية  الى   )
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االسترا  الواضحةالرؤية   واالهداف  والغايات   , المنظمي  للتوجه  عاما  مشتركا  ادركا  ,  تعطي  تيجية 
فالعاملون يشعرون بامتالكهم لقدرة العمل باستقاللية بدال من انتظار السماح والتوجيه من قبل االدارة 
اجل تحسين وضعهم  لقدراتهم من  العاملين وتحديا  لدى  التحدي  نوعا من  تعني  الرؤية  فان   , العليا 

ن التمكين في جوهرة ( الى ا 2004: 23( )الذهب ,71,2002ووضع منظمتهم , واشار )الملوك :  
المنظمة   في  العاملين  منح  الن   , العليا  االدارة  قبل  من  عليها  المسيطر  الرقابة  من  نوعا  يحمل 

نوع   عالصالحيات لصن االدارة  باالتفاق مع  بالنشاطات وتحديد االهداف  القرارات واتخاذها واالسهام 
مما تقدم يرى   ى الرقابة المباشرةمن التوجيه المخطط للطاقات ومن ثم ضمان االنجاز دون الحاجة ال

 عملهم،الباحث ان االستقاللية في حد ذاتها هي حق تصرف العاملين بمنحهم سلطة اوسع في مجال  
القرارات   باتخاذ  صالحيات  منحهم  العمل    بإعادة   متمثلةاي  وتوزيع  يتعلق    بينهم،  فيما الهيكلة  وما 

بالتمكين فان العنصر االساسي له هو الحق الذي يتمتع بها العاملون في المنظمة بمعنى تخفيض 
لتعزيز  والتوجيهالرقابة   الذاتية    إدراك  المباشر  الحرية  وفق  التصرف  حرية  في  لقدراتهم  العاملين 

ن. للعاملي
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16.30%

47.30%

27.30%

9.10%

سنة30أقل من 

40سنة إلى أقل من 30من 

50سنة إلى أقل من 40من 

سنة فأكثر50من 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث  
 لمجتمع البحث : التحليل الوصفي  االول المبحث 

 

( ان نسبة الذكور بين افراد عينة البحث كانت النسبة  6جدول ) ال  من  يتضح  : االجتماعي النوع   .1
( وبواقع  االناث    81.8األكبر  نسبة  بلغت  حين  في  /معهد    في%(  النفطي   ميسان  التدريب 

 ( االتي: 2وكما مبين في شكل )، (18.2%)
 

 
 العينة المختارة حسب النوع االجتماعي ( توزيع  2شكل )

 

شكلت   (40سنة إلى أقل من    30  من) ( ان الفئة العمرية  6الجدول )  : كشفالعمريةالفئة   .2
سنة   40  من)%(، ثم الفئة    47.3أكبر نسبة بين افراد العينة المدروسة حيث بلغت نسبتهم )

بينما  %(،  16.3( وبنسبة )سنة  30أقل من  الفئة )  (، ثم%   27.3وبنسبة )  (50إلى أقل من  
تمثل النسبة االقل بين افراد العينة    (سنة فأكثر  50من  )   لذين اعمارهم ضمن الفئةكانت نسبة ا

 التالي: ( 3في شكل ) %(، وكما موضح 9.1)المختارة وبواقع 
 

 
 
 
 
 
 
 

81.80%

18.20%

ذكر

انثى



 

22 

 

 الجــــانب العمــــــلي ...................................................................... الثالـــــثل ــــــــلفصا
 

( ان نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس في العينة  6جدول )ال  يتبين من:  المؤهل العلمي  .3
ثم نسبة ،  (%   74.6كانت األعلى حيث بلغت )  ميسان  التدريب النفطي /معهد  المختارة من  

( بلغت  الماجستير  شهادة  على  شهادة  18.2الحاصلين  على  الحاصلين  نسبة  كانت  بينما   ،)
( شهادة  3.6الدكتوراه  على  الحاصلين  نسبة  واخيرًا   ،)( كانت  العالي  يدل  بما  (،  3.6الدبلوم 

أكاديمية    على لخبرات  العينة  افراد  االستبيان   عاليةامتالك  استمارة  فقرات  على  لإلجابة 
 ( االتي: 4بواقعية، وكما مشار لذلك في شكل )

 

 
 ( توزيع العينة المختارة حسب المؤهل العلمي4شكل )

 

( ان نسبة الموظفين الذين كانت فترة  6جدول )ال  يتضح من:  عدد سنوات الخدمة الوظيفية .4
من من    10  خدمتهم  أقل  إلى  العينة    سنة  15سنوات  افراد  بين  جدًا  عالية  نسبة  يمثلون 

امتالك افراد العينة لخبرة وظيفية وافية    يشير إلى(، بما  % 27.3المدروسة إذ بلغت نسبتهم )
 ( على النحو االتي: 5شكل )ال وكما مبين في بواقعية،   لإلجابة على استبانة البحث 

 

 
 ( توزيع العينة المختارة حسب عدد سنوات الخدمة الوظيفية5شكل )

3.60%

18.20%

3.60%

74.60%

دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس

سنوات5من سنة  إلى أقل من 

سنة10سنوات إلى أقل من 5من 

سنة15سنوات إلى أقل من 10من 

سنة20سنة إلى أقل من 15من 

سنة فأكثر20من 
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 مستوى متغيرات البحثالمبحث الثاني: 
في    استراتيجيات التعلم التنظيميالتحليل الوصفي للبحث الموسوم )تأثير    الثاني يتناول المبحث        

العاملين )تمكين  الحسابية  األوساط  باستخدام   )Mean( المعيارية  واالنحرافات   )Standard 
deviation( النسبية  واالهمية   )The relative importance  الفرضي الوسط  على  وباالعتماد   ،)

ضمن مقياس  الحد الفاصل بين االتفاق وعدم االتفاق،  الستجابة والذي يمثل  ( لبيان اتجاه ا3البالغ )
Likert    الخماسي المختار في البحث، لكن إلظهار مستوى استجابة المستجيب على فقرات االستبانة

لمقياس   وفقا  تقديري  ميزان  تمثل  والتي  االستجابة  قوة  مصفوفة  على  الباحث  اعتمد    Likertفقد 
 . الخماسي 

 
 استراتيجيات التعلم التنظيمي. المتغير المستقل 1

) ال  يشير           المستقل  أإلى  (  8جدول  للمتغير  الحسابي  الوسط  قيمة  التعلم )ن  استراتيجيات 
الوسط  ن قيمة  وبما أ(،  3)البلغ  ( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي  3.42908بلغت )  (التنظيمي 

( في مصفوفة قوة 4.2إلى أقل من    3.4من    ضمن الفئة )   وقعت الحسابي الموزون للمتغير المستقل  
المستقل    يؤكد  فهذا  االستجابة، المتغير  فقرات  العينة على  االستجابة ألفراد  ،  كان مرتفعاً ان مستوى 

( قيمته  بلغت  معياري  على(،  0.910874وبانحراف  يدل  تشتت    وهذا  اجابات    ملموسوجود  في 
  نسبي اتفاق  وجود  (، بما يوضح  % 68.5816)للمتغير المستقل  سجلت األهمية النسبية  ، فيما  العينة  
  استراتيجيات التعلم التنظيمي إلى أن    نتوصل، ومنه  المستقلالمتغير  عينة البحث على فقرات    ألفراد
ميسانفي   نفط  وفعاليتها    ، معهد  قوتها  اهتمامتستمد  وجود  ,    من  قليال  المتوسط  تفوق  بدرجة 

التنظيمي   التعلم  المشكالت با )باستراتيجيات  حل  نمذجة  التجريبو   ستراتيجية  استراتيجية  و   استراتيجية 
تحليل االحصائي لمستويات  النتائج  كانت    فيما   .(استراتيجية نقل المعرفة و   التعلم من التجارب السابقة 

 على النحو التالي:  استراتيجيات التعلم التنظيمياالستجابة لدى عينة البحث بخصوص أبعاد 
 
 استراتيجية نمذجة حل المشكالت( 1.1)

           ( الجدول  من  )استراتيجية  8يتضح  الحسابي  الوسط  قيمة  أن  المشكالت( (  حل    نمذجة 
الوسط الحسابي  وبما أن قيمة  (،  3لغ ) ا قيمة الوسط الفرضي الب ( وهي أكبر من  3.37092بلغت )

ان   على  يدلفهذا  ( في مصفوفة قوة االستجابة،  3.4إلى أقل من    2.6من  وقعت ضمن الفئة ) للبعد  
فقرات   على  العينة  ألفراد  االستجابة  قيمته   الب عدمستوى  بلغت  معياري  وبانحراف  متوسطًا،  كان 

استراتيجية  في اجابات العينة بخصوص فقرات    طفيفوجود تشتت    إلى  يشير(، وهذا  0.833584)
 معظم ح اتفاق  ــبما يوض%(،    67.4184)  للب عداألهمية النسبية    كانت، فيما  نمذجة حل المشكالت

 المشكالت بدرجة متوسطة . نمذجة حل تراتيجية ــــاسعلى فقرات  افراد عينة
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أهمية    فيما     المشكالت استراتيجية  توزعت مستويات  بين أعلى مستوى استجابة حققته    نمذجة حل 
  الفقرات بين جميع    (تقوم االدارة بتحديد المشكلة وتقدير نتائجها المحتملة واجراءات مواجهتها)الفقرة  

)  الب عدضمن   بلغ  حسابي  )(  3.5636بوسط  بلغ  معياري  نسبية 0.89781وبانحراف  وأهمية   ،)
وهذا يدل على   ،هذه الفقرة( ليبرهن ذلك على اتفاق معظم افراد عينة البحث على % 71.272شكلت )

بينما أشار    ،تقوم بتحديد المشكلة وتقدير نتائجها المحتملة واجراءات مواجهتها  معهد نفط ميسانأن  
  ت حقق   (تعمل االدارة باستمرار على أثارة الشعور بالمشكلة لدى العاملين)  الفقرة( إلى أن  8الجدول )

بين   المشكالتاستراتيجية    فقراتادنى مستوى استجابة  الحسابي    ، نمذجة حل  الوسط  قيمة  بلغت  إذ 
(  %  58.546(، وأهمية نسبية بلغت )0.79009( وكان االنحراف المعياري )2.9273لهذا الب عد )
 اثارة الشعور بالمشكلة لدى العاملين اتفاق معظم افراد عينة البحث على وجود ضعف في  ليثبت ذلك  

  ( أدناه:7كما مبين في  الشكل )و ،  ميسان  التدريب النفطي /معهد في 
 

 
 على وفق االهمية النسبية %   نمذجة حل المشكالت( توزيع فقرات استراتيجية  7شكل )

 

 استراتيجية التجريب  (2.1)
         ( الجدول  من  ) 8يتضح  الحسابي   الوسط  قيمة  أن  التجريب (  بلغت    ( استراتيجية 

البالغ )3.37452) للبعد وبما أن قيمة  (،  3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي  الوسط الحسابي 
( الفئة  ضمن  من    2.6من  وقعت  أقل  االستجابة،  3.4إلى  قوة  مصفوفة  في  ان    على  يدلفهذا  ( 

فقرات   على  العينة  ألفراد  االستجابة  قيمته   الب عدمستوى  بلغت  معياري  وبانحراف  متوسطًا،  كان 
تشتت  1.056954) وجود  إلى  يشير  وهذا  فقرات    ملموس(،  بخصوص  العينة  اجابات   ب عد في 

افراد   أكثر%(، بما يوضح اتفاق    67.4904)للب عد  ، فيما كانت األهمية النسبية  التجريباستراتيجية  
   ( أدناه:8وكما مبين في  الشكل ),  التجريباستراتيجية  عينة البحث على فقرات 

تعمل االدارة باستمرار على تشكيل فرق عمل
لإلحاطة بالمشكالت وتحديدها

ندة الى غالبا ما يتوزع العاملون وفقا لقدراتهم المست
تصوراتهم والمعارف المتاحة لديهم

الل تقسيم المهام الوظيفية بين فرق العمل من خ
عناصر العمل

ورات يتم الحوار بين فرق العمل بناًء على التص
والمعارف المتاحة لديهم

رق العمل تعتمد االدارة الطرائق العلمية في تقييم ف
واجههابناًء على الفرص المتاحة والتحديات التي ت

72

71.272

65.454

61.454

67.272
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 على وفق االهمية النسبية %  التجريب( توزيع فقرات استراتيجية  8شكل )

 

 التجارب السابقة استراتيجية التعلم من  (1-3)
       ( الجدول  من  )استراتيجية  8ي الحظ  الحسابي  الوسط  قيمة  أن  السابقة( (  التجارب  من    التعلم 

الوسط الحسابي  وبما أن قيمة  (،  3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغ ) 3.59634بلغت )
ان   على  يدلفهذا  ( في مصفوفة قوة االستجابة،  4.2إلى أقل من    3.4من  وقعت ضمن الفئة ) للبعد  

قيمته  بلغت  معياري  وبانحراف  مرتفعًا،  كان  الب عد  فقرات  على  العينة  ألفراد  االستجابة  مستوى 
(، وهذا يشير إلى وجود تشتت طفيف في اجابات العينة بخصوص فقرات استراتيجية  0.814854)

السابقة  التجارب  من  النسبية  التعلم  األهمية  كانت  فيما  اتفاق    71.9268)للب عد  ،  يوضح  بما   ،)%
فقرات   البحث على  افراد عينة  السابقةاستراتيجية  معظم  التجارب  مبين    .التعلم من  الشكل وكما   في 

 أدناه: ( 9)
 

 
 على وفق االهمية النسبية %   التعلم من التجارب السابقة( توزيع فقرات استراتيجية  9شكل )

 

تعمل االدارة باستمرار على تشكيل فرق عمل 
لإلحاطة بالمشكالت وتحديدها

دة الى غالبا ما يتوزع العاملون وفقا لقدراتهم المستن
تصوراتهم والمعارف المتاحة لديهم

تقسيم المهام الوظيفية بين فرق العمل من خالل
عناصر العمل

ات يتم الحوار بين فرق العمل بناًء على التصور
والمعارف المتاحة لديهم

لعمل بناًء تعتمد االدارة الطرائق العلمية في تقييم فرق ا
على الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها

72

71.272

65.454

61.454

67.272

ن على تسهم استراتيجية التعلم في تمكين العاملي
كيفية التعامل مع المشكالت الجديدة

أمام تعمل استراتيجية التعلم على تهيئة الفرص
…نطقي العاملين في كيفية استخدام التفكير الم

فكير الناقد تشجع استراتيجية التعلم على استخدام الت
في تحليل االحداث وتقويم النتائج

ي كيفية تعزز استراتيجية التعلم من نشاط العاملين ف
يهااكتشاف االخطاء وايجاد الحلول المناسبة لتالف

رات االبداع تشجع استراتيجية التعلم على تحفيز مباد
واالبتكار لدى العاملين

77.09

71.636

67.272

66.464

76.364
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 استراتيجية نقل المعرفة( 1-4)
( 3.37454بلغت )  ( استراتيجية نقل المعرفة( أن قيمة الوسط الحسابي )8يتضح من الجدول )       

( البالغ  الفرضي  الوسط  قيمة  أكبر من  قيمة  (،  3وهي  أن  للبعد  وبما  الحسابي  وقعت ضمن الوسط 
ان مستوى االستجابة  على  يدل  فهذا    ( في مصفوفة قوة االستجابة،  3.4إلى أقل من    2.6من  الفئة )

( قيمته  بلغت  معياري  وبانحراف  متوسطًا،  كان  الب عد  فقرات  على  العينة  وهذا 0.938102ألفراد   ،)
استراتيجية   فقرات  بخصوص  العينة  اجابات  في  ملموس  تشتت  وجود  إلى  المعرفة يشير  فيما  نقل   ،

%(، بما يوضح اتفاق أكثر افراد عينة البحث على فقرات     67.4908)للب عد  كانت األهمية النسبية  
  ( أدناه:10، وكما مبين في  الشكل ).نقل المعرفة استراتيجية 

 
 على وفق االهمية النسبية %  نقل المعرفة( توزيع أبعاد استراتيجية  10شكل )

 تمكين العاملين أبعاد التابع:. المتغير 2

         ( الجدول  للمتغير  9يشير  الحسابي  الوسط  قيمة  أن  إلى  العاملين)  التابع(  بلغت    (تمكين 
الوسط الحسابي للمتغير وبما أن قيمة  (،  3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البلغ )3.507251)

ان   رهنفهذا يب( في مصفوفة قوة االستجابة،  4.2إلى أقل من    3.4من  وقعت ضمن الفئة )   التابع
بلغت   معياري  وبانحراف  مرتفعًا،  كان  المستقل  المتغير  فقرات  على  العينة  ألفراد  االستجابة  مستوى 

(، وهذا يدل على وجود تشتت ملموس في اجابات العينة بخصوص فقرات متغير 0.953875قيمته )
العاملين   النسبية  تمكين  األهمية  سجلت  فيما  التابع،  اتفاق  70.14501)  للمتغير  يوضح  بما   ،)%

معهد في    تمكين العاملينإلى أن  ، ومنه نتوصل  التابعمعظم افراد عينة البحث على فقرات المتغير  
المشاركة بالمعلومات وفرق العمل وتفويض  )بمن اهتمامها  تستمد بشكل واضح فعاليتها    ،نفط ميسان

 . ( الصالحية والحرية واالستقاللية
 
 
 

لى غالبا ما تقوم االدارة بطرح االسئلة للحصول ع
…كالت استفسارات من جميع العاملين بصدد المش

غرض تسمح االدارة بإعطاء الوقت الكافي للعاملين ل
وحةتبادل المعلومات بشأن تدارس المواضيع المطر

تهتم االدارة بموضوع تخصص العاملين لغرض
…ج مناقشة المواضيع المطروحة وأعالمها بالنتائ

لول دائما ما تفصح االدارة عن االجابات الصحية لح
نالمشكالت المطروحة بهدف تنمية قدرات العاملي

م تشجع االدارة باستمرار االفكار الجديدة وتكر
العاملون المبدعون

69.09

64.364

61.454

75.636

66.91
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 ( ُبعد المشاركة بالمعلومات 2-1)
            ( الجدول  من  )9يتضح  لب عد  الحسابي  الوسط  قيمة  أن  بالمعلومات (  بلغت    (المشاركة 
الوسط الحسابي للبعد وبما أن قيمة  (،  3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغ )3.421217)

( الفئة  ضمن  من    3.4من  وقعت  أقل  االستجابة،  4.2إلى  قوة  مصفوفة  في  ان  على  يدل  فهذا  ( 
كان   الب عد  فقرات  على  العينة  ألفراد  االستجابة  قيمته مرتفعاً مستوى  بلغت  معياري  وبانحراف   ،

تشتت  0.974638) وجود  إلى  يشير  وهذا  فقرات    ملموس(،  بخصوص  العينة  اجابات  ب عد في 
%(، بما يوضح اتفاق معظم   68.42433)للب عد  ، فيما كانت األهمية النسبية  المشاركة بالمعلومات 

   ( أدناه:12وكما مبين في الشكل ) .المشاركة بالمعلوماتراد عينة البحث على فقرات ب عد اف

 
 على وفق االهمية النسبية %   ( توزيع فقرات المشاركة بالمعلومات12شكل )

 

 ( ُبعد فرق العمل 2-2)
( وهي 3.558443بلغت )   (فرق العمل( أن قيمة الوسط الحسابي لب عد )9يتضح من الجدول )       

البالغ )  الفرضي  الوسط  قيمة  قيمة  (،  3أكبر من  أن  للبعد  وبما  الحسابي  الفئة  الوسط  وقعت ضمن 
من    3.4من  ) أقل  االستجابة،  4.2إلى  قوة  مصفوفة  في  يعني(  ألفراد    فهذا  االستجابة  مستوى  ان 

(، وهذا يشير إلى  1.006651، وبانحراف معياري بلغت قيمته )مرتفعاً العينة على فقرات الب عد كان  
، فيما كانت األهمية النسبية   فرق العمل  ب عدوجود تشتت ملموس في اجابات العينة بخصوص فقرات  

، وكما  فرق العمل%(، بما يوضح اتفاق أكثر افراد عينة البحث على فقرات ب عد    71.16886)للب عد  
  ( أدناه:13مبين في  الشكل )

الرؤية تتيح إدارة المنظمة المعلومات للجميع لتوضيح
واالهداف

جميع توفر إدارة المنظمة المعلومات الكافية للعمل في
اجزاء المنظمة

تروني، بريد الك)تستخدم وسائل اتصال متنوعة ومرنة 
تلتبادل المعلوما( وموبايل وشبكة اتصال داخلية

نمية اتاحة المعلومات للعاملين في المنظمة من اجل الت
والرقابة الذاتية

تتميز المعلومـــات فــــي المنــظمة بالســـرية 
.وبخصوصية االطـــالع عليها

عة يساهم توفر المعلومات للعاملين في فهم ومتاب
قرارات االدارة

74.546

76.364

70.546

53.09

62.546

73.454
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 على وفق االهمية النسبية %  ( توزيع فقرات فرق العمل13شكل )

 تفويض الصالحية  ( ُبعد2-3)
)  ي الحظ           الجدول  )9من  لب عد  الحسابي  الوسط  قيمة  أن  بلغت    ( الصالحيةتفويض  ( 

الوسط الحسابي للبعد وبما أن قيمة  (،  3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغ )3.524671)
ان مستوى    فهذا يعني( في مصفوفة قوة االستجابة،  4.2إلى أقل من    3.4من  وقعت ضمن الفئة )

(، 0.859549معياري بلغت قيمته )االستجابة ألفراد العينة على فقرات الب عد كان مرتفعًا، وبانحراف  
، فيما  تفويض الصالحية  ب عدوهذا يشير إلى وجود تشتت طفيف في اجابات العينة بخصوص فقرات  

النسبية   األهمية  على   70.49343)للب عد  كانت  البحث  عينة  افراد  معظم  اتفاق  يوضح  بما   ،)%
   ( أدناه:14، وكما مبين في  الشكل ).تفويض الصالحيةفقرات ب عد 

 
 على وفق االهمية النسبية %  ( توزيع فقرات تفويض الصالحية14شكل )

 ( ُبعد الحرية واالستقاللية2-4)
           ( الجدول  من  )9يتضح  لب عد  الحسابي  الوسط  قيمة  أن  واالستقاللية (  الحرية  بلغت    (ب عد 

الوسط الحسابي للبعد وبما أن قيمة  (،  3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغ )3.524671)
ان مستوى    فهذا يعني    ،  ( في مصفوفة قوة االستجابة4.2إلى أقل من    3.4من  وقعت ضمن الفئة )

(، 0.97466االستجابة ألفراد العينة على فقرات الب عد كان متوسطًا، وبانحراف معياري بلغت قيمته )
، فيما  ب عد الحرية واالستقالليةوهذا يشير إلى وجود تشتت ملموس في اجابات العينة بخصوص فقرات  

%(، بما يوضح اتفاق أكثر افراد عينة البحث على فقرات    70.49343)للب عد  كانت األهمية النسبية  
 . نقل المعرفةاستراتيجية ب عد 

ـــقتتبنى المنظمة سـياســة العمل بروح الفــري

…تركز المنظمة على االداء الجماعي بدال من 

اراتتســهم فرق العمل في رفــع الـقـدرات االبتك

دعمهاتعزز فرق العمل العالقــات بين العاملين وت

…ها يبدي العاملين اهتمامها بالمهام الموكلة الي

…تشـجع فــرق العمل على المناقــشـات 

…ترفع فرق العمل من نسب انجاز االهداف 

75.636

69.818

68

64.364

68.364

72.728

79.272

توزيع االدارة المهام على العاملين بشكل مستمر

تحدد االدارة المسؤوليات على اساس الموقع الوظيفي

تعتمد وسائل انجاز العمل على اساس نوع المهمة

…يجري منح الصالحيات للعاملين في ضوء االمكانات 

تمنح الصالحيات الالزمة لحل مشكالت العمل

لعملتفويض الصالحيات على اساس منح الحرية في ممارسة ا

رارتنظر المنظمة الى مواردها البشرية كشركاء في صنع الق

72.728

71.636

69.454

70.182

67.272

70.91

71.272
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 اختبار فرضيات البحث المبحث الثالث:

 

 اختبار فرضيات االرتباط  اوال:
الرئيسة األولى الفرضية  التعلم معنوية بين    ة : إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللتشير  استراتيجيات 

تحقق الفرضية، حيث بلغ معامل االرتباط    (10الجدول )   حيث يتضح من،  تمكين العاملينو   التنظيمي 
من الجدولية    أكبر( المحسوبة الى معنوية العالقة حيث كانت المحسوبة  t(، وتشير قيمة )0.753)

 .(1.676)البالغة 
 وتم اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة االولى كاالتي:    

 :الفرضية الفرعية االولى ➢
( بين  موجبة  معنوية  ارتباط  عالقة  المشكالتتوجد  حل  نمذجة  (،  العاملينوتمكين    استراتيجية 

( المحسوبة الى معنوية العالقة حيث كانت  t(، وتشير قيمة )0.497حيث بلغ معامل االرتباط ) 
 .(1.66)من الجدولية البالغة   أكبرالمحسوبة 

 : الفرضية الفرعية الثانية ➢
( بين  موجبة  ارتباط  عالقة  بوجود  الثانية  الفرعية  الفرضية  التجريب تحقق  وتمكين  استراتيجية 

( المحسوبة الى معنوية العالقة  t(، وتشير قيمة )0.515(، حيث بلغ معامل االرتباط )العاملين
 .(1.676)من الجدولية البالغة  أكبرحيث كانت المحسوبة  

 :الفرضية الفرعية الثالثة ➢
بين ) ارتباط موجبة  الثالثة بوجود عالقة  الفرعية  الفرضية  التعلم من  تحقق  التجارب  استراتيجية 

( المحسوبة الى t(، وتشير قيمة )0.605(، حيث بلغ معامل االرتباط ) وتمكين العاملين السابقة
 .(1.676)من الجدولية البالغة  أكبر معنوية العالقة حيث كانت المحسوبة 

 :الفرضية الفرعية الرابعة ➢
( المتغيرين  بين  موجبة  ارتباط  عالقة  بوجود  الرابعة  الفرعية  الفرضية  نقل تحقق  استراتيجية 

( المحسوبة الى t(، وتشير قيمة ).6150تباط ) (، حيث بلغ معامل االر وتمكين العاملين  المعرفة
المحسوبة   كانت  حيث  العالقة  البالغة    أكبرمعنوية  الجدولية  (1.676)من 
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 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات 

 المبحث األول: االستنتاجات 

اسفرت نتائج التحليل االحصائي للجانب العملي عن مجموعة من االستنتاجات التي سيتم التطرق     
   وبما ينسجم مع التسلسل المنطقي لمباحث الفصل الحالي في جانبه العملي متتابع،اليها بشكل 

البيانات واستق البحث في ضوء تحليل  المتعلقة بالتحليل الوصفي لمتغيرات  صاء اوال: االستنتاجات 
 اراء عينة البحث. 

 وصف المتغير المستقل )استراتيجيات التعلم التنظيمي( وتشخيصها  .1
المتغير        ان  الوصفي  التحليل  من  التنظيمي(    تبين  التعلم   محدود باهتمام    يحظى)استراتيجيات 

  (، السابقة تركيز االدارة على استراتيجية )التعلم من التجارب  ذ تبين  إ  ميسان،من قبل ادارة معهد نفط  
حين   نصيب  في  حل    )استراتيجيةكان  قياس  المشكالت(نمذجة  اقل  من   باستراتيجيةا  باهتمام  التعلم 
 وجود   ما يؤشر  متوسط،هتمام باالستراتيجيات االخرى وتطبيقاتها بمستوى  ال ا  نالسابقة، وكا التجارب  

التنظيمي    تباين التعلم  الستراتيجيات  الحالي  البحث  مجال  المعهد  ادارة  من  كاف  اهتمام  اعطاء  في 
 التنظيمي. التعلم  وإدامةلترسيخ   بأكملها 

 هاوتشخيص العاملين(التابع )تمكين وصف المتغير  .2

الوصفيثبت من          التحليل  )تمكي  خالل  التابع  المتغير  العاملان    م ملحوظا باهتمين( يحظى  ن 
من بين جميع   بالمعلومات(  )المشاركةمن لدن ادارة معهد نفط ميسان مجال البحث الحالي على بعد  

كا   االخرى،االبعاد   نصيب  فيما  االخرى ن  العاملين    االبعاد  تفويض    واالستقاللية،   )الحريةلتمكين 
من    التوالي، لى  وع  العمل(فرق    الصالحيات، أقل  ما درجة  وجود  االهتمام  في    واضح  تباين  يؤشر 

 . معهدالوفاعلية  كفاءة  تمكين العاملين وانعكاسات ذلك علىعاد عند تحقيق تلك االب اعتماد

 متغيرات البحث قات االرتباط بالمتعلقة بعال االستنتاجات ثانيا.
م         ارتباط  عالقة  وجود  الى  االحصائي  التحليل  نتائج  التعلم  تشير  استراتيجيات  بين  عنوية 
تمكي  التنظيمي  متباينة  و  وبمستويات  العاملين  االمرن  ميسان   الى   شرؤ ي   الذي  ,  نفط  معهد  ادارة  ان 

التعلم    تعتمد لتم استراتيجيات  معينة  عامليها  ين  كالتنظيمي  استراتيجية    حيث,  بدرجة  ان  نقل  تبين   (
العا  لتمكين  ارتباط  استراتيجية  اكثر  ,المعرفة(  استراتيجية  ملين  التوالي  على  بعدها  من )    يأتي  التعلم 

(, وقد يعزى السبب في ذلك الى ايمان افراد عينة  التجارب السابقة , التجريب , نمذجة حل المشكالت  
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استراتا بان  )لبحث  الالمعرفة  نقليجية  لتثبيت  المهمة  االستراتيجيات  احدى  تعد  لدى  (  التنظيمي  تعلم 
 الثقافية . نقل المعرفة والمعاييرين من حيث االفراد العامل

  
 البحث   االستنتاجات المتعلقة بعالقات التأثير بين متغيرات ثالثا:

اختبار            نتائج  معنوي وجود    التأثيراظهرت  ف  الستراتيجيات  تأثير  التنظيمي  تمكين التعلم  ي 
يؤش  العاملين،  الذي  ميسان  الى  ر  االمر  نفط  معهد  ادارة  بتوظيفان  في    الحاصلالتغير    تهتم 

تأثير الستراتيجية  اذ كانت اقوى عالقة    العاملين،تكمين    في  يري التغ  حداثاستراتيجيات التعلم التنظيمي  
انطالقا من ان   المشكالت(حل    )نمذجةالستراتيجية    تأثيرعالقة    وأدنى  (،من التجارب السابقة   )التعلم

مما تفعله    أفضل  العاملينن  تأثير في تمكيحاصل جمع االستراتيجيات االربع للتعلم التنظيمي يكون لها  
 على حدة.  استراتيجية كل 

 
 

 المبحث الثاني: التوصيات
يمكن ايجاز عدد من التوصيات التي تم التوصل اليها في ضوء نتائج التحليل االحصائي وما         

النحو   على  البحث  لمشكلة  المقترحة  الحلول  مجموعها  في  تشكل  والتي  استنتاجات  من  عليها  بني 
 االتي: 

على ما ورد في هذا البحث من طروحات نظرية    ميسان   التدريب النفطي /معهد  ضرورة اطالع ادارة   .1
العاملين   تمكين  في  التنظيمي  التعلم  استراتيجيات  تفعيل  شأنه  من  ما  وكل  البحث  متغيري  مجال  في 

 للمعهد.تجاه تحقيق االهداف االستراتيجية ا اداء العاملين مستقبال ب وتعزيز
والسيما استراتيجية التعلم من التجارب    التنظيمي،استثمار التغييرات االيجابية لبعض استراتيجيات التعلم   .2

 العاملين.المزيد من التغييرات االيجابية في تمكين  ألحداثالسابقة في تمكين العاملين  
بتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات   ميسان  التدريب النفطي / معهد  ثقافة التعلم التنظيمي في  نشر   .3

 .التطوراتلتبادل الخبرات والمعارف واالطالع على آخر  مفتوحة،ولقاءات 
عالق .4 وجود  اظهر  البحث  ان  ارتباط  بما  التجارب    وتأثيرة  من  التعلم  الستراتيجيتي  نقل    السابقة،قوية 

مجال البحث قياسا باالستراتيجيات    ميسان التدريب النفطي /معهد من حيث تمكين العاملين في المعرفة 
التدريب النفطي  معهد  ادارة    ا ا كقاعدة تنطلق من خاللهماالخرى لتمكين العاملين يتطلب االمر اعتماده

التعلم    عامليها،في تمكين    ميسان  / تنفيذ متطلبات تحقيق استراتيجيات  بهدف    االخرى، والتركيز على 
 لمعهد. اتفعيل مجاالت تمكين العاملين في 
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دارة المعهد لغرض قبل ا  التجريب( من  المشكالت،حل    )نمذجةالمزيد من االهتمام باستراتيجيتي  ايالء   .5
 العاملين. تعزيز التعلم التنظيمي وتمكين 

 االستراتيجيات من طالع على استراتيجيات التعلم وتعزيز الثقافة في مجال  ضرورة االحث العاملين على   .6
 . خالل تنفيذ برامج تطويرية وتدريبية تستهدف تعزيز االنتماء الوظيفي واالهتمام بالمستجدات العلمية

تواجه   .7 التي  والتحديات  المشكالت  لمعالجة  دائم  نحٍو  على  المهام  متعددة  عمل  فرق    المعهد، تشكيل 
 . .للمعرفة والمهارات والخبرات بين أعضاء هذه الفرق  عميقا  استخداما ق مهمات تتطلب ولتحقي 

اتاحة .8 واطالع    توسيع  للمعلومات  المشاركة  ببعد  النظر  إعادة  خالل  من  المستويات  لجميع  المعلومات 
 العاملين عليها. لزرع الثقة لدى العاملين بإدارتهم وزيادة تحملهم المسؤوليات. 
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 التدريب النفطي / ميسانلمحه تعريفية عن معهد   
 

 التدريب النفطي / ميساننبذه عن تاريخ معهد 
سنة         المعهد  بداية    ،2013تأسس  في  ارتبط  بمعهدوقد  البصرة   تأسيسه   / النفطي  التدريب 

يقع المعهد في محافظة ميسان الواقعة    ،.النفط  تشكيالت وزارة المرتبط بدائرة التدريب والتطوير إحدى  
 بغداد.كم من العاصمة  (360) إلى الجنوب الشرقي من جمهورية العراق على مسافة 

تأهيل وإعداد المالكات الوسطية فــــي االختصاصات النفطية وشبه النفطية علميا   الى  يهدف المعهد
المطلوبـــــــة   الشهادة  ومنحهـــــــــم  القطاع    الفني(   )الدبلوموعمليــا  ودوائر  شركات  حاجة    النفطي، لسد 

وكذلك إعداد وإقامة الدورات التأهيلية والتطويرية لمختلف المستويات واالختصاصات لمالكات القطاع  
فيكذلك    النفطي. والمصادر    يسهم  الكتب  وإعداد  والنشراتتهيئة  الصناعة    العلمية  في  المنهجية 
عملي في شركات  ويسعى الى تطوير المهارات الفنية للكوادر من خالل التدريب الميداني وال  النفطية،

النفطـــــــــي من اجل استثمار   النفطية في  ال ودوائر القطاع  البدائل للصناعة  طاقات اإلبداعية لتصنيع 
 النفطية. ورش المعهد والشركـــــــــــات 
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 م/استمارة استبيان  
 تحية طيبة: 

 

جامعة ميسان/ كلية    في   البكالوريوسإعداد بحث  تمثل استمارة االستبانـة هذه جزءا من متـطلبات    
واالقتصاد/  بإقسم    اإلدارة  والموســــوم  األعمال  تمكين ـــــدارة  فــــي  التنظيمي  التعـــلم  اســـتراتيجيات  تأثير   ""

 ميسان التدريب النفطي /معهد في وزارة النفط العراقية/   ة" دراسة حالالعاملين "

المستوى المطلوب وكلنا  ن تعاونكم واهتمامكم في اإلجابـة سـيكون له أثـر ايجابـي في اخراج هذا البحث بإ
 جابتكم علما أن اإلجابة تستخدم ألغراض البحث العلمي. ثقة بدقة إ

 

 مع الشكر والتقدير
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشرفاألستاذ 
 م. م مرتضى طعمة سلطان

 الباحث
 جخيور  جاسممرتضى 
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 المعلومات التعريفية: -أوال: 
 

 أنثى    ذكر                             النوع االجتماعي  .1

 

 العمر يؤشر حسب الفئات العمرية في أدناه  .2
 فما دون    30 ❖

 40اقل من        30من    ❖

      50اقل من       40 من    ❖

 فاكثر  50   ❖

    

   -العلمي: المؤهل  .3
 

 بكالوريوس  ❖

 دبلوم عالي  ❖

 ماجستير  ❖

 دكتوراه                            ❖

   

 الخدمة الوظيفية     .4
 اقل   و    سنوات     5   ❖

 سنه   10اقل من     5  من   ❖

 سنه    15اقل من     10من   ❖

 سنه    20من  اقل    15من   ❖

 فاكثر   20 ❖
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 األسئلة المتعلقة بمتغيرات البحث 
 

 : التنظيمي استراتيجيات التعلم  المستقل:المتغير  اوال:

 

مجموع زياد  ةهي  الى  تؤدي  التي  االدوات  بالقوة    ةمن  واالحتفاظ  واالستمرار  النمو  على  وقدرتها  المنظمة  امكانيات 
 التنافسية.

 

 هي اســتخدام الـبـيانات والمعلومـــات لدعــم اتخاذ  المشكالت:حل  ة  استراتيجية نمذج  االولى:االستراتيجية  

 العمليات.بتحسين   الـقــرارات واالستمرار

 

 ت

 العبارة

 

5 

 موافق

 تماما  

4 

 موافق

3 

 محايد 

2 

غير  
 موافق

1 

 غير موافق

 تماما  

على   1 باستمرار  االدارة  بالمشكلة  إتعمل  الشعور  ثارة 
 لدى العاملين

     

االحاطة   2 بكيفية  العاملين  توجيه  على  االدارة  تعمل 
 بالمشكالت والتحري عن مسبباتها 

     

تقوم االدارة بتحديد المشكلة وتقدير نتائجها المحتملة   3
 واجراءات مواجهتها 

     

من الحلول   ةتعمل االدارة على دراسة وتحليل مجموع 4
 المناسبة لمواجهة المشكلة 

     

الب 5 باختيار  االدارة  المشكلة  تقوم  لحل  المناسب  ديل 
 ليات تطبيقها  وتحديد آ
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  التجريب: استراتيجية    الثانية:االستراتيجية  

المتاحة تعتمد هذه االستراتيجية على تصورات ومعارف جديدة وذلك باستخدام طرق علمية ويتم التركيز فيها على الفرص  
 التي تواجهها في المستقبل باالستناد الى متطلبات الواقع الحالي     والتحديات

 

 ت

 العبارة

 

5 

 موافق

 تماما  

4 

 موافق

3 

 محايد 

2 

غير  
 موافق

1 

 غير موافق

 تماما  

تعمل االدارة باستمرار على تشكيل فرق عمل لإلحاطة   1
 بالمشكالت وتحديدها   

     

غالبا ما يتوزع العاملون وفقا لقدراتهم المستندة الى   2
 تصوراتهم والمعارف المتاحة لديهم 

     

خالل  3 من  العمل  فرق  بين  الوظيفية  المهام  تقسيم 
 عناصر العمل 

     

التصورات  4 على  بناء   العمل  فرق  بين  الحوار  يتم 
 والمعارف المتاحة لديهم 

     

العمل  5 فرق  تقييم  في  العلمية  الطرائق  االدارة  تعتمد 
 بناء  على الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها  

     

 

 استراتيجية التعلم من التجارب السابقة    الثالثة:االستراتيجية  

تعتمد هذا االستراتيجية على تحليل النجاح والفشل في التجارب السابقة لتحديد المشكالت بهدف تجاوزها من اجل النجاح في 
 المستقبل 

 

 العبارة ت

 

5 

 موافق

 تماما  

4 

 موافق

3 

 محايد 

2 

غير  
 موافق

1 

غير  
 موافق

 تماما  

كيفية  1 على  العاملين  تمكين  في  التعلم  استراتيجية  تسهم 
 التعامل مع المشكالت الجديدة  
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تعمل استراتيجية التعلم على تهيئة الفرص أمام العاملين  2
على  لالستدالل  المنطقي  التفكير  استخدام  كيفية  في 

 الحلول المناسبة  

     

تشجع استراتيجية التعلم على استخدام التفكير الناقد في  3
 تحليل االحداث وتقويم النتائج 

     

كيفية  4 في  العاملين  نشاط  من  التعلم  استراتيجية  تعزز 
 اكتشاف االخطاء وايجاد الحلول المناسبة لتالفيها 

     

االبداع  5 مبادرات  تحفيز  على  التعلم  استراتيجية  تشجع 
 واالبتكار لدى العاملين 

     

 

 

 استراتيجية نقل المعرفة    الرابعة:االستراتيجية  

 تعتمد هذه االستراتيجية على تبادل االفكار التي تقدمها االدارة الى العاملين في المنظمة بهدف اغنائها ومن ثم العمل بها   

 

 ت
 العبارة

 

5 

 موافق

 تماما  

4 

 موافق

3 

 محايد 

2 

 غير موافق

1 

 غير موافق

 تماما  

بطرح   1 االدارة  تقوم  ما  على غالبا  للحصول  االسئلة 
التي  المشكالت  بصدد  العاملين  جميع  من  استفسارات 

 تواجهها 

     

الكافي   2 الوقت  بإعطاء  االدارة  لغرض تسمح  للعاملين 
 تبادل المعلومات بشأن تدارس المواضيع المطروحة  

     

تهتم االدارة بموضوع تخصص العاملين لغرض مناقشة  3
المواضيع المطروحة وأعالمها بالنتائج التي تم التوصل 

 اليها 

     

لحلول  4 الصحية  االجابات  عن  االدارة  تفصح  ما  دائما 
 المشكالت المطروحة بهدف تنمية قدرات العاملين 

     

العامل 5 وتكرم  الجديدة  االفكار  باستمرار  االدارة  ن يتشجع 
 ن يالمبدع
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 التمكين:  التابع:المتغير 
وتشجيعهم   القيود  من  للتحرر  للعاملين  الحرية  اعطاء  روح هو  لتشجيع  المنظمة  في  العمل  على  ومكافاتهم  وتحفيزهم 

 المبادرة واألبداع لديهم.

 

 الفقرات الخاصة بأبعاد التمكين 

 البعد االول: المشاركة بالمعلومات / وهي مشاركة االدارة مع العاملين بالمعلومات التي تحصل عليها المنظمة من مصادر مختلفة
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5 

 موافق

 تماما  

4 

 موافق

3 

 محايد 
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غير  
 موافق

1 

 غير موافق

 تماما  

الرؤية  1 لتوضيح  للجميع  المعلومات  المنظمة  إدارة  تتيح 
 واالهداف

     

جميع  2 في  للعمل  الكافية  المعلومات  المنظمة  إدارة  توفر 
 اجزاء المنظمة  

     

الكتروني،  3 )بريد  ومرنة  متنوعة  اتصال  وسائل  تستخدم 
 وموبايل وشبكة اتصال داخلية( لتبادل المعلومات  

     

التنمية  4 اجل  من  المنظمة  في  للعاملين  المعلومات  اتاحة 
 والرقابة الذاتية 

     

وبخصوصية  5 بالســـرية  المنــظمة  فــــي  المعلومـــات  تتميز 
 عليها.االطـــالع  

     

 

6    

يساهم توفر المعلومات للعاملين في فهم ومتابعة قرارات 
 االدارة
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 البعد الثاني: فرق العمل: تعني تكوين مجموعات من العاملين إلنجاز عده واجبات من اجل تحقيق اهداف المنظمة  
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      تتبنى المنظمة سـياســة العمل بروح الفــريـــق 7

      تركز المنظمة على االداء الجماعي بدال من االداء الفردي   8

      تســهم فرق العمل في رفــع الـقـدرات االبتكارات  9

      تعزز فرق العمل العالقــات بين العاملين وتدعمها  10

يبدي العاملين اهتمامها بالمهام الموكلة اليها بدرجة عالية  11
 من خـالل العمل ضمن الفريق 

     

تشـجع فــرق العمل على المناقــشـات الجماعــية لمتطلبات  12
 العمل 

     

      ترفع فرق العمل من نسب انجاز االهداف بصورة كبيرة  13
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البعد الثالث: تفويض الصالحيات: تعني منح جزء من صالحيات االدارة العليا للمرؤوسين لتتيح لهم التصرف واتخاذ القرارات 
 في نطاق محدد ولتتفرغ االدارة العليا لوظائفها االساسية مع احتفاظها بسلطتها كاملة ولها حق استرداد الصالحية في اي وقت  
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 موافق
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غير  
 موافق

1 

غير  
 موافق

 تماما  

      توزيع االدارة المهام على العاملين بشكل مستمر  14

      تحدد االدارة المسؤوليات على اساس الموقع الوظيفي  15

      تعتمد وسائل انجاز العمل على اساس نوع المهمة  16

يجري منح الصالحيات للعاملين في ضوء االمكانات  17
 والمهارات المتاحة  

     

      تمنح الصالحيات الالزمة لحل مشكالت العمل  18

تفويض الصالحيات على اساس منح الحرية في ممارسة  19
 العمل 

     

      تنظر المنظمة الى مواردها البشرية كشركاء في صنع القرار 20
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 البعد الرابع: الحرية واالستقاللية: هي حرية التصرف بمنح العاملين سلطة اوسع في مجال عملهم. 
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 تماما  
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 موافق
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 محايد 
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غير  
 موافق
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 غير موافق

 تماما  

توجد رؤية واضحة ومعلنه للعاملين عن اهداف   21
 المنظمة وغاياتها  

     

خطط    الحرية بوضع تمنح االدارة العليا للعاملين  22
 واستراتيجيات المنظمة لتحقيق اهدافها

     

يمتلك العاملين حرية اداء االعمال ومناقشة االفكار   23
 مع االدارة العليا 

     

الممارسات الوظيفية للعاملين بحكم المعلومات  تتحدد   24
 التي يمتلكونها لحل المشكالت

     

تمارس المنظمة رقابة شديدة تؤثر في القدرات  25
 االبداعية للعاملين

     

تطلب االدارة العليا تقارير دورية من العاملين في  26
 المستويات الدنيا بشأن المقترحات التطويرية 

     

تقصير العاملين في األداء   المنظمة كشفيمكن إلدارة  27
 لمختلف المستويات االدارية 
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 المصادر 
  العربية:المصادر  أوال:

 المعاجم   •

دار  عشر،المجلد الثالث  عربي، –معجم لسان العرب  (،1995محمد بن مكرم ) منظور،ابن 
 لبنان   بيروت، صار 

 الكتب   •

دار صفاء للنشر  "،في عصر التغيير  يالتنظيم" ادارة السلوك   (،2011) دهش،احسان  جالب، .1
 االردن –الطبعة األولى عمان  والتوزيع،

 بغداد. التعليم،وزارة  التنظيمي،نظرية المنظمة والسلوك   (،2016)محمد، منقذ  داغر، .2

( " ادارة تمكين واقتصاديات الثقافي المنظمات 2005علي، )احمد  صالح، مطلك،زكريا  الدوري، .3
  األردن. -, عمان 1ط   للنشر،العلمية   ياليازور د الثالثة " داراعمال االلفية  

مستجدات فكرية معاصرة في السلوك التنظيمي واالدارة الموارد  (،2011نعمة، )مؤيد  الساعدي، .4
  االردن.  الوراق،دار  االولى،الطبعة  البشرية،

في السلوك التنظيمي واالدارة الموارد  ملموسات الال" قياس  (،2016)نعمه، مؤيد  الساعدي، .5
 االردن –الطبعة األولى عمان  والتوزيع،دار صفاء للنشر   "،البشرية 

 عمان   للنشر،دار المسيرة  معاصرة "،" دراسات ادارية  (،2010بالل خلف ) السكارنة، .6

 االسكندرية  الجامعي.دار الفكر  االستراتيجية،االدارة  (2013) محمد، السنهوري، .7

 القاهرة   الحديث، مكتب الجامعة  االستراتيجية.االدارة  (،2007)  نبيل، رسي،م .8

 االطاريح والرسائل   •

( ادارة التنظيم التعليمي في معهد االدارة العامة بالمملكة العربية  2006)ايمان،  خضير،ابو  .9
 السعودية. 

جامعة محمد    االبداعية،( دور التفكير االستراتيجي في تعزيز القدرات 2015)صباح.  ترغيني، .10
 الجزائر. خضير، 
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" دور تمكين العاملين في االداء المنظمي في اطار  (،2010)  عباي،خضير   ياسمين، الدوري، .11
" القيادات العالمية لعدد من الكليات في جامعة بغداد  آلراءعناصر الجودة الشاملة دراسة ميدانية 

 , رسالة ماجستير , كلية االدارة واالقتصاد , جامعه بغداد.

في استخدام ادارة   وأثرهما التعلم التنظيمي والذاكرة التنظيمية  (.2006)يوسف، مؤيد  الساعدي، .12
 رسالة ماجستير في جامعة بغداد  البشرية،الموارد 

جامعة الملك   المؤسسي،دور المنظمة المتعلمة في تحقيق االداء  (،2016)اسيل،   السهلي، .13
 سعود 

دراسة  الرياضية،( دور التمكين في تحقيق امن األنشطة 2009)عوض، عبد هللا بن  الشهراني، .14
كلية   منشورة،رسالة ماجستير غير  الرياض،مسحية على استاد الملك فهد الدولي بمدينة 

   االمنية.جامعه نايف العربية للعلوم  دارية،االالدراسات العليا قسم العلوم 

بفرق العمل في المؤسسات االهلية   وعالقته" التمكين االداري  (،2013) مروان،حسن    عفانة، .15
  غزة.جامعه االزهر  منشورة،الدولية العاملة في قطاع غزة " رسالة ماجستير 

" دور استراتيجية التمكين في تعزيز االداء المنظمي   (،2018) محمد،سما محمد كاظم  علي، .16
بحث دبلوم عالي تخطيط   العراقية،دراسة تحليلية في مكتي مفتش العام بوزارة الصحة والبيئة 

 العراق   –بغداد   المستنصرية،جامعه   االستراتيجي.

  فسية،التنا التخطيط االستراتيجي ودوره في تحقيق الميزة  (2010)حسون. عبير  كرماشه،  .17
   الكوفة،

تطبيق استراتيجية التمكين االداري في تحقيق جودة  أثر( 2014) دخينة، كلثوم كاظم  النداوي، .18
  الجامعة ماجستير،رسالة  بغداد، الخدمات الصحية دراسة استطالعية في عينة من مستشفيات 

 المستنصرية. 

 الدوريات والمجالت   •

" عالقة التمكين االداري بفرق العمل واثرة في   (،2015ايمان عبد محمد احمد )  البدراني، .19
مجلة   اربيل،تحقيق خفة الحركة االستراتيجية دراسة ميدانية على عدد من مستشفيات محافظة 

 (. 14)العدد  (،7)المجلد   واالدارية،جامعة االنبار للعلوم االقتصادية 

  للتغيير،قة بين خصائص المنظمة المتعلمة وجاهزيتها ( العال2008)  هادي،عادل  البغدادي، .20
 1,العدد  15مجلد  واالقتصادية،مجلة القادسية للعلوم االدارية 
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العاملين دراسة ميدانية على   بأبداع" التمكين االداري وعالقته  (،2010)محسن، جواد   راضي،  .21
المجلد   واالدارية،القتصادية مجلة القادسية للعلوم ا "،عينة من موظفي كلية االدارة واالقتصاد 

 (1( العدد ) 12)

مجلة  التعليمية،الثقافة التنظيمية ومناخ االبداع في مجال المؤسسات  (، 2014)وهيبة،  رمضان، .22
 32, العدد 10المجلد  المنصورة،جامعه  التربية،مستقبل 

التمكين العاملين في   أثر"  (،2015هشام صباح محسن ) والدراجي،ابراهيم راشد  الشمري، .23
الفرات  العامة لنقل الطاقة الكهربائية _   ةالمديريدراسة استطالعية في  التنظيمي،تعزيز الوالء 

 (103العدد ) (،38المجلد ) واالقتصاد،مجلة االدارة  االعلى.

( التعلم التنظيمي ودورة في تحقيق الميزة التنافسية 2010محمد جبار هادي ) الظالمي، .24
 جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصاد   االدارة،مجلة  للمنظمة.

على  وأثرهاستراتيجية السلوك التنظيمي لألفراد العاملين  (،2007) موسى، اللوزي، .25
,  29مجلد  االدارية،مجلة الدراسات للعلوم  االردن،مستوى التطور االداري في قطاع العام في 

   1العدد 

" تمكين العاملين في المصالح الحكومية ومنظمات  (،2001) الفتاح،عبد الحميد عبد  المغربي، .26
مجلة العلمية التجارية   دمياط،دراسة تطبيقية على منظمات العاملة بمحافظة  الخاص،القطاع 

   مصر االول،الملحق الثاني العدد  طنطا،جامعه   التجارة،كلية  والتمويل،

دور عمليات أدارة المعرفة في بناء المنظمة   (،2012صالح عبد القادر احمد )  النعيمي، .27
   االقتصادية.مجلة كلية بغداد للعلوم  المتعلمة،
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