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  الخالصة 

  

 الذي يمكن أن يؤديه التمكـين التنظيمـي فـي           تشير العديد من الدراسات إلى الدور االيجابي      

مواجهة األزمات واحتواء آثارها بأقل الخسائر حيث يمثل التمكين التنظيمي مجموعة القدرات            

الفنية والتنظيمية للعاملين وهي بال شك تؤدي في حالة توفرهـا دورا ايجابيـا فـي تحقيـق                  

نجاح المنظمـة مرهـون بتعـاون     األهداف الموضوعة وفي احتواء األزمات وذلك باعتبار ان         

اإلدارة والعاملين وان فاعلية هذا التعاون يتحدد بمقدار ما يتمتع به العـاملون مـن قـدرات                 

 .وإمكانيات 
 
 
 

Abstract :-  
           
     Many studies have  referred to the positive role of Empowerment 
organization in facing problems and inclusing its results in lesser loss . 
Empowerment Organization represents  group of technical and 
organized abilities of workers and its , without any doubt , do its active 
role in fulfilling the planned goals and containing problems regarding 
the success of organization connects with the cooperation of 
management and workers and the effective of this cooperation is 
specified with the capacities of laborers . 
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  المقدمة
  

ان لتمتع العاملين بالقدرات الفنية والتنظيمية والسيكولوجية وهو مايعرف بالتمكين التنظيمـي            

له االثر الكبير في نجاح المنظمات على تحقيق اهدافها وعلى قدرتها في تجاوز ماقد يعترضها               

 لتحقيـق   من ازمات ومشاكل مختلفة ، الن العاملين يمثلون السند الحقيقي لالدارة في سـعيها             

  ٠االهداف والبرامج الموضوعة بنجاح 

ــي     ــاملين فـ ــي للعـ ــين التنظيمـ ــوع التمكـ ــان موضـ ــاول الباحثـ ــد تنـ   وقـ

الديوانية ومدى اهميته في تحقيق النجاحات الباهرة في مواجهة االزمة التـي            / المعهد التقني   

ي للعراق فـي    تمثلت باالضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالمعهد في اعقاب االحتالل االمريك          

  ٠ وتعرضه لعمليات النهب والحرق والتدمير والتي كادت ان تنهي وجوده ٢٠٠٣نيسان 

اشتمل البحث على ثالثة مباحث تناول االول الخلفية النظرية لموضـوع التمكـين التنظيمـي               

واهميته ومفهوم االزمة وكيفية ادارتها ، فيما تناول المبحث الثاني الجانب العملي حيـث تـم                

ل االستبيان الموزع على عينة من العاملين في المعهـد ، فيمـا جـاء المبحـث الثالـث                   تحلي

  ٠بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات الخاصة بموضوع البحث 
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   -: منهجية البحث -:اوالً 

 يستهدف البحث بيان مدى اهميـة التمكـين التنظيمـي ودوره فـي              -:هدف البحث    -١

اب ما تواجهها من ازمات قد تعـصف ببقائهـا          يعواست على تجاوز    مساعدة المنظمة 

  . وتطورها 

 تتمثل مشكلة البحث في قلة اهتمام االدارات بالتمكين التنظيمي وما           -:مشكلة البحث    -٢

ثقـتهم بنفـسهم    العاملين وتحسين مـستوى      طوير قدرات يمكن ان يؤديه في مجال ت     

والمسؤول وهو ما اصطلح علـى      اتي  اعطائهم المجال والفرصة للتصرف الذ    وبالتالي  

  .بالتمكين  التنظيمي تسميته 

ة تقول بان للتمكين التنظيمي دور ايجـابي         ينطلق البحث من فرضي    -:البحث  فرضية   -٣

 . في تحقيق ادارة ناجحة لالزمات 

  -:للبيانات على االساليب التالية  اعتمد الباحثان في جمعها -:اسلوب جمع البيانات  -٤

  . رية المصادر النظ -

 . المقابالت الشخصية  -

  من العبارات حيث استهدفت عبارات      والتي احتوت على جزئين    -:استمارة االستبيان    -

الديوانية من تمكين   / الجزء االول الكشف على ما يتمتع به لعاملون في المعهد التقني            

هة الثاني عبارات تهدف لمعرفة الدور يلعبه العاملون مواج       تنظيمي فيما تضمن الجزء     

االزمة وذلك للكشف عن اثر التمكين التنظيمي في مواجهة االزمة التـي حلـت فـي                

 .  المعهد 

 اسـتخدم الباحثـان معامـل       -:االساليب االحصائية المستخدمة في تحليل البيانـات         -٥

م علـى مواجهـة     االرتباط لبيان طبيعة العالقة بين التمكين التنظيمي للعاملين وقدرته        

كما تـم اسـتخدام النـسب المئويـة          . Tبموجب اختبار   ك  ار ذل باالزمة وجرى اخت  

 . والمتوسطات لعرض النتائج 

 من مجتمـع    )%30( شخصاً وهي تمثل     25 بلغ مجموع عينة البحث      -:عينة البحث    -٦

وتضمنت تدريسيين وفنيين واشخاص ساهموا بعملية االعمار بشكل مباشر او          البحث  

 . غير مباشر 
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   - : الجانب النظري-:ثانياً 

   Empowerment مفهوم التمكين التنظيمي - :اوالً

في تطوير قدرة االدارة على مواجهة واستيعاب       يعتبر التمكين التنظيمي احد المداخل االساسية       

االزمات التي تعترضها وذلك لما يمثله من اهمية بالغة في تحـسين قـدة العـاملين وزيـادة                  

هم الحرية الكاملة باعتماد الطريقة التي      حاملين ومن فاعليتهم باعتباره يهتم بتطوير مهارات الع     

وارد واالمكانيات التي تحقق لهم النجاح ماء عملهم دون تدخل ، وتوفير ال     يرونها مناسبة في اد   

التـي  في ادائهم وبما يمكنهم على تقديم المساعدة الجدية لالدارة في التغلب علـى االزمـات                

  . تصادفها 

نهض به التمكين التنظيمي في تحقيق ما تقدم ، فالبد مـن معرفـة   ونظراً الهمية الدور الذي ي  

  .  وكيفية تحقيقه ه وخصائصهمفهوم

ــددة  ــاريف متعـ ــين التنظيمـــي بتعـ ــوم التمكـ ــد عـــرف مفهـ ــة .د (لقـ   عطيـ

 تدور جميعها حول محور واحد وهو تحسين قدرات العاملين وذلك من            ). ٨٥ :٢٠٠٣: افندي  

بأنـه  (( فقـد عـرف     . من اداء عملهم باستقاللية تامة      خالل وسائل وطرق متعددة لتمكينهم      

واالسهام في وضع الخطط خاصة تلك التي تمس وظيفة         اكتساب القوة الالزمة التخاذ القرارات      

   )) . نظمةواستخدام الخبرة الموجودة لدى االفراد في تحسين اداء المالفرد 

  )) .  طبقاً الحكامهم الشخصية اعطاء الثقة والحرية والموارد للعاملين للتصرف(( او انه 

على اتخاذ القرارات واالستجابة للعمالء المبـادرة لحـل         منح الموظفين السلطة القدرة      (( او

وعليه يمكن القول بأن التمكين التنظيمـي       )) المشكالت بطريقة مباشرة دون الرجوع للمركز       

لـصالحيات والمـوارد    اعطـائهم ا  هو تحسين قدرة العاملين على مواجهة التحديات من خالل          

  . شعورهم بذاتهم وقدراتهم الالزمة والحرية الكافية واالستقاللية في التصرف بما يعزز 

 ,Quinn & spreitz(التاليـة  لذا يبدو مما تقدم ان التمكين التنظيمي يتميـز بالخـصائص   

1997 :42 . (  

  

  

  

 ٥



  

  

  
   - :Self – Demtemination -: التقرير الذاتي -١

ين الحرية في اختيار اساليب عملهم واجراء المفاضلة بين البدائل التخاذ القـرار             أي ان للعامل  

  . الالزم 

   Self – Meaning -: االحساس باالهمية الذاتية -٢

  . وتعني شعور العاملين باهميتهم واهمية االعمال التي يمارسونها في المنظمة 

   Sense – competence الثقة بالنفس -٣

  . بقدراتهم على اداء مهامهم وواجباتهم الكاملة ملين بالثقة وتعني شعور العا

   Sense of impact القدرة على التأثير -٤

  . ويعني ذلك شعور العاملين باهمية الدور الذي يؤدونه داخل المنظمة 

  

   -:متطلبات التمكين التنظيمي 

   -:هي ان نجاح سياسة تمكين العاملين تقتضي مجموعة من المتطلبات االساسية 

 موظفيهم  النها ستجعلهم يعاملون وتعني ثقة المدراء في مرؤوسيهم    -:الثقة االدارية    -١

  .  واالختيار  بالمزيد من المعلومات وحرية التصرفمعاملة تفضيلية من قبيل امدادهم

التمكـين اذا   يمكن لالدارة ان تحقق درجة عالية مـن         : االهداف والرؤية المستقبلية     -٢

هداف ورؤية االدارة العليا في التعامل مع االزمات ويترتـب علـى            ادرك العاملون اال  

شعور الموظفين بقدرتهم على التصرف ذاتياً بدالً من انتظار االوامر والتوجيهات من            

 . االدارة العليا 

يتطلب تمكين العاملين ثقافة تنظيمية تؤكد على اهمية العنصر البـشري           : فرق العمل    -٣

 االزمات من خالل المشاركة فـي صـنع القـرارات           والتشجيع على عمل فرق مهام    

 . فكار وقرارات واحترام االدارة العليا لما يرشح من تلك الفرق من ا

ال يمكن تمكين العاملين بدون توفير التدريب المالئم النه ال يجب           :  المستمر   دريبالت -٤

 البد من    بل وظائفهماالفتراض بان العاملين يفهمون اعمالهم او يمتلكون المعرفة عن          

عبـد  .د(  بصورة مستمرة لمهارات واالدوات الالزمة للتـصرف         همالعمل على اكساب  

 ) . ٩ص .٢٠٠٣: الباري محمد و عبد العزيز علي 

 ٦



 وهي ال تقتصر على المردود المادي الذي يقدم كحوافز تـشجيعية بـل              -:المكافئات   -٥

 تكون هذه المكافئات    والمهم ان ال  . تعداه الى كل الفرص التي يتطلع اليها العاملون         ي

 . نهائية لها هي الهدف والغاية من سلوكيات التمكين وانما مجرد حصيلة او نتيجة 

أي زيادة شعور العاملين بقوة التأثير الذاتية لديهم من خـالل االدوار            : تدعيم الذات    -٦

التي تعطى لهم فالتمكين يجعلهم يحسون بانهم موجودون وان لوجودهم تـأثير فـي              

 ) . 143 : 2005: الكبيسي (االحداث 

  

   -:فوائد التمكين التنظيمي 

مة والعاملين علـى النحـو   يفيد كال من المنظ ان التمكين العاملين William umikerيرى 

ارتفـاع   - :فبالنسبة للمنظمة فانه يحقق المزايا التاليـة ) umiker : 1992 : 40(: التالي 

ان العمل ، زيادة التعاون فـي حـل المـشكالت           االنتاجية ، انخفاض نسبة الغياب ومعدل دور      

  . واالزمات ، ارتفاع القدرات االبتكارية 

   -:اما بالنسبة للعاملين فان التمكين التنظيمي يحقق لهم المزايا التالية 

اشباع حاجات الفرد من تقدير الذات ، ارتفاع مقاومة الفرد لضغوط العمل ، تنميـة الـشعور                 

  . د بالرضا عن عمله بالمسؤولية ، احساس الفر

  

   - : إدارة أالزمة- :2ثانياً 

ان كفاءة المنظمة وقدرتها على البقاء والتطور يعتمد على حد كبير على مواكبتها للمستجدات              

والتطورات العلمية واستيعابها للمتغيرات البيئية والتي تتصف بانها متغيرات مستمرة واحيانـاً   

منظمة ازمات كبيرة تشكل لها تحدياً واضحاً لـذا يتطلـب           حادة ومفاجئة ، االمر الذي يخلق لل      

ماتها لكي تضمن لنفـسها البقـاء       منها القدرة على التكيف مع تلك المتغيرات وامتصاص صد        

  والنمو ، وهذا ما اصطلح عليه بادارة االزمة فما المقصود باالزمة وبادارة االزمة ؟ 

)) قدرة االفراد او المنظمات على البقاء       حدث او موقف مفاجئ غير متوقع يهدد        (( االزمة هي   

كل ما ال يمكن توقعه او التفكير فيه سواء من احداث او تصرفات تؤثر على بقـاء                 (( او انها   

  ) . 56 : 2002: ابو قحف )) ( الطبيعيةالناس ومنظمات االعمال او تلوث البيئة او الحياة

لتعامل مع االزمات الحقيقيـة بطريقـة       منهج منطقي في ا   (( ا المقصود بادارة االزمة فانها      ما

  )) . تجعل المؤسسة تعمل بشكل منتظم في كل الظروف غير االعتيادية 

  ) . 190 : 1995: الرازم (

 ٧



ف معالجة االزمة على نحو يمكن من تحقيق اكبر قدر ممكن مـن االهـدا             (( كما عرفت بانها    

   . ١)2 : 1999: ي البريد(المنشودة والنتائج الجيدة 

و الحـد مـن الـدمار       مجموعة االستعدادات والجهود االدارية التي تبذل لمواجهة ا       (( ها  او ان 

  .٢)٩ص.٢٠٠٣:عبد الباري محمد و عبد العزيز علي . د(لى االزمة المترتب ع

بأنها سلسلة االجراءات الهادفة الى السيطرة علـى        ) (( ويليامز(كما عرفها الباحث البريطاني     

   . ٣)1 : 2005: الوكيل )) (االزمات 

حشد االمكانيات والجهود المختلفـة     (( وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن ادارة االزمة بانها           

  . لالزمة وبما يضمن  استمرارية المنظمة وتطورها لمواجهة االثار السلبية المدمرة 

  

   -:مستلزمات النجاح في ادارة االزمة 

ها وبما يكفل القضاء عليها او التخفيف من        ان نجاح أي منظمة في ادارتها لالزمة التي تواجه        

ــي    ــات وهـــ ــن المتطلبـــ ــد مـــ ــستلزم العديـــ ــا يـــ    -:اثارهـــ

   -) :200 : 1999: اللوزي (

عادة ما تعمل االزمة في بدايتها على تكوين صـدمة الفـراد التنظـيم              : عدم التوتر    -١

تتراوح من التوتر واالنفعال الى عدم التصديق وعليه يجب علـى االداري الـسيطرة              

  . لى مستويات التوتر لدى العاملين خوفاً من ردود فعل سلبية ع

أي يجب ان تكون هناك نـوع مـن االلفـة والتعـاون والثقـة                -:التفاهم والوحدة    -٢

يصبح من المحتمل احتـواء     واالحترام المتبادل بين جميع االفراد داخل المنظمة حتى         

 . االزمة 

 االساليب االدارية بما يتناسب وطبيعة      استخدام بعض ويعني  : التغير في انماط االدارة      -٣

الظروف السائدة فهناك بعض الظروف التي تتطلب انماطاً تتميز بالالمركزية او تحديد            

 . معين من المسؤوليات 

استخدام المنهجية العلمية في التحليل للتخفيف من االزمة واثارها وذلك للتعرف على             -٤

 . ودرجة شدتها وكيفية التصدي لها نوع االزمة 

  

  

                                                 
1 www.aldawah.net .  
2 www.minshawi.com .  
3 www.islamtody.net  
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   -:لالزمة دور التمكين التنظيمي في التصدي الناجح 

يمثل العاملون االداة الفعالة بيد االدارة في التصدي لالزمات التي تواجهها المنظمة والجـل ان               

يكونوا كذلك فالبد ان يتمتعوا بالقدرات العالية والكفاءة المطلوبة للقيام بالتـصرف المناسـب              

وعليه يكون من الـضروري علـى االدارة        . ات وتجاوز اثارها    الذي من شأنه استيعاب االزم    

االرتقاء بكفاءة العاملين ومنحهم الصالحيات الكافية والثقة العالية بقدراتهم حتى يكونوا عوناً            

في مواجهة مشكالتها وازماتها وبين النموذج التالي دور التمكين التنظيمـي فـي االدارة              لها  

  . الناجم لالزمات 

  

  لتمكينمتطلبات ا

  الثقة االدارية

  الدعم االجتماعي

االهداف والرؤية المستقبلية 

   العملفرق

  االتصال الفعال

  التدريب المستمر

  

  

  

           تمكين العاملين 

  

  

  تحسين االداء             

  ارضاء العاملين           

  حل المشكالت واالزمات   

  جودة الخدمة              

  كين العاملين في تحسين ادارة االزماتنموذج دور تم

  ) ٩ص .٢٠٠٣: عبد الباري محمد و عبد العزيز علي (صدر مبس من التمق

  

   الجانب العملي-:ثالثاً 

   -: طبيعة االزمة التي حلت بالمعهد التقني في الديوانية -:اوالً 

هـب وحـرق     تعرض المعهد لعمليات ن    2003في اعقاب االحتالل االمريكي للعراق في نيسان        

، حيث تم نهب جميع االثاث % 80 – 100وتدمير واسعة النطاق بلغت فيها نسبة االضرار من 

واالجهزة والمعدات المختلفة وكذلك محتويات مكتبـة المعهـد ومجانيـة التعلـيم واالبـواب               

والشبابيك وحرق واتالف كافة السجالت والوثائق والمستمسكات الرسمية الخاصـة بالطلبـة            

مـن  % 92حتى غدا المعهد غير صالح للعملية التدريسية ، الى درجة اعتقد فيها              والموظفين

انظر ملحـق   (. المنتسبين الذين جرى استطالع ارائهم بعدم امكانية عودة المعهد للحياة ثانية            

  ) 2رقم 

  

 ٩



   -: مواجهة االزمة -:ثانياً 

ان ما اصاب المعهد من اضرار جسيمة شكل بحق صدمة لجميع المنتسبين لم يفيقوا منهـا اال                 

   -:حيث اتخذت االجراءات التالية . الخيرة العادة اعماره من جديد بعد ان تظافرت الجهود 

افتتاح مقر جديد للعمادة في احدى الدور السكنية في المعهد للمباشرة في تـصريف               -١

  . تابعة الدوام وعملية االعمار االمور اليومية وم

 االمتحانات االستعانة باحدى المدارس في المحافظة الكمال المقرر الدراسي واجراءات    -٢

  . 2002/2003للفترة المتبقية من السنة الدراسية 

المباشرة الجادة الصالح االضرار واعادة الحياة للمعهد من جديد وكـان ذلـك عبـر                -٣

 . احدة منها واجباً محدداً في عملية االعمار تشكيل لجان متخصصة تأخذ كل و

االستثمار الواسع لخبرات المنتسبين وعالقاتهم الشخصية لتوفير الـدعم المطلـوب            -٤

 . لعملية االعمار 

وقد واصلت الجهود الخيرة الليل بالنهار عمالً دؤوباً العمار ما تضرر وتوفير ما امكن توفيره               

  . من مستلزمات ضرورية 

ثيث والتطوير بلـغ مقـدارها      ة المعهد من تأمين االموال الكافية لالعمار والتأ       داموقد تمكنت ع  

 دينار وذلك مـن الـسلطة المدنيـة للتحـالف           2.560.000اضافة الى مبلغ     دوالر   840198

وباشرت اللجان المشكلة اعمالها بجد متواصل وكانت تلتقي لتتدارس معوقات العمل ومقدار ما             

من الليل ، بحيث لم تمضي اال فترة محـدودة ال تتعـدى عـشرة               تحقق حتى ساعات متأخرة     

اعمار االبنية المتضررة واستحداث    فتم  شهور حتى بدأ الوجه الجديد للمعهد بالتبلور والظهور         

ابنية جديدة ورفد المعهد باالجهزة والمعدات الحديثة واالثاث الالزم كما تـم تجهيـز المعهـد                

  .لة جديدة جعلت المنتـسبين يتفـاخرون بمـا حققـوه            بح في ح  بمنظومة لالنترنت وبذا اص   

   ) 3انظر ملحق رقم (

وا المعهـد   التنظيمي الذي يتمتع به منتـسب      للوقوف على التمكين     -: تحليل االستبيان    -:ثالثاً  

 اليه الباحثات في تحسين قدرتهم على تجاوز االزمة التي حـصلت            والذي ساعدهم وكما ذهب   

  . زيـــــع اســـــتمارة اســـــتبيانقـــــام الباحثـــــان بتو. لمعهـــــد اب

الذين  شاركوا في عملية االعمار تـضمنت عبـارات            على عينة من المنتسبين    )1ملحق رقم   (

تتعلق بالكشف عن مدى ما يتمتعون به من تمكين تنظيمي فيما تضمن الجـزء الثـاني مـن                  

  . االستبيان عبارات استهدفت الكشف عن االسلوب والكيفية المعتمدة في مواجهة االزمة 

 ١٠



 )%٣٠( شخصاً والتي مثلـت      ٢٥ففيما يتعلق بالجزء االول كشفت اجابات افراد العينة البالغة          

مرتفعاً حيث بلغ متوسط اجابـاتهم      من مجتمع البحث بان مستوى التمكين التنظيمي لديهم كان          

   . ) ٣ (االجابة المثالية هي علماً بان مستوى )2.76(على االسئلة المتعلقة بهذا الجانب 

مـن افـراد    % 80حيث يتبين من الجدول المذكور بأن       ) ١( في الجدول رقم      هو موضح  وكما

اجابوا بااليجاب على العبارات المتعلقة بابعاد التمكين التنظيمي مما يشير بوضوح الـى             العينة  

   :ين من خالل اساليب متعددة منها الدور االيجابي الذي مارسته االدارة في تطوير قدرات العامل

ة ثقة العاملين بانفسهم وبقدراتهم على مواجهة الصعاب واالزمات لكي يزدادوا شجاعة             زياد -أ

   . )2.72(افراد العينة على ذلك  اجابة االفكار والمبادرات وقد بلغ متوسطفي تقديم 

 دعم االدارة للعاملين من خالل تزوديهم بالمعلومات واالمكانيات التي تؤهلهم لتقديم االفكار           -ب

   . )2.6(ي العمل حيث كان متوسط االجابة على ذلك الخالقة ف

  يوضح اجابات افراد العينة على عبارات التمكين التنظيمي) ١(جدول رقم 

  

  االجابة بكال االجابة باحياناً  االجابة بنعم

  ت

                            

  اإلجابة 

  

  

  إبعاد التمكين التنظيمي 

متوسط   %  العدد  %  العدد  %  العدد

  االجابة

ــالنفس -١ ــة بــ الثقــ

  ) 5( سؤال 

19 76%  5 20%  1 4%  2.72 

ــادرة-٢ ــى المب ــدرة عل الق

 سؤالوالتصرف المناسب 

1،2،7 .   

17 68%  6 24%  2 8%  2.6 

 في التصرفعاملينحرية ال -٣

3،4 .   

20 80%  3 12%  2 8%  2.72 

 2.72  %8 2  %8 2  %84 21   .8تدعيم الذات سؤال -٤

العمــــل الجمــــاعي-٥

  ) . 6(ل  سؤا

22 88%  3   12%  -  -  2.8 

 2.76  %4 1  %16 4  %80 20  المتوسط العام 

 ١١



  

فضل من  ؤدونها لتشجيعهم على االستمرار بتقديم اال     ر العاملين باهمية االدوار التي ي      اشعا -ج

   . )2.76(االفكار والمواقف الصحيحة وقد بلغ متوسط االجابة عن ذلك 

. موقف المناسب دون اللجؤ لالدارة واالعتماد عليهـا          تشجيع العاملين للتصرف واتخاذ ال     -د

   . )2.72(وكان متوسط اجابة افراد العينة على ذلك 

 دفع العاملين للعمل الجماعي في مواجهة االزمات الن في ذلك حشد لالمكانيات الجماعية              -هـ

جابـة  شئ وقد كـان متوسـط اال      بدالً من االمكانيات الفردية التي قد تكون عاجزة عن تحقيق           

)2.8( .   

ان ما تقدم يمثل الدور االيجابي الذي يجب ان تمارسه كل ادارة ناجحة تروم زيـادة وتطـوير                  

امكانيات العاملين التنظيمية لكي يؤدوا الدور الذي يجب ان يؤدوه في االزمات والمشاكل التي              

  . تعترض المنظمات 

لكيفية التي تم فيها التصدي لالزمـة       وفي تحليل للجزء الثاني من االستبيان والمتعلق بمعرفة ا        

يتبين بأن متوسط اجابة افراد العينة على عبارات ذلك الجـزء           ) 2انظر جدول رقم    (المذكورة  

 وهذا يشير الى ان االسلوب المعتمد في        )2.68(من االستبيان كان هو االخر مرتفعاً حيث بلغ         

دبيات االدارة حيث البد في مثـل        مع ا  ومتوافقاًالتصدي لتلك االزمة كان اسلوباً علمياً صحيحاً        

   -:هذه الظروف من االعتماد على السياسات التالية 

المتشائمة لمستقبل بقـاء واسـتمرار       تخفيف حدة التوتر لدى العاملين والمتمثلة بنظراتهم         -أ

.  ممن استطلعت ارائهم اعتقدوا بعدم عودة المعهد ثانيـة           )%92(المعهد حيث كما اشرنا بأن      

طلب المواجهة الحاسمة لتلك الزمة خلق شعور متفائل بامكانية عودة الحياة للمعهد وقد             لذا تت 

   . )2.69(بلغ متوسط اجابة افراد العينة على ذلك 

الن في ذلك حـشد للجهـود        تشجيع الوحدة والتعاون في مواجهة االزمة وتجاوز اثارها          -ب

 مواجهة المشاكل وقد كـان متوسـط        الجماعية بدالً من تشتتها الن في ذلك قوة وفاعلية على         

   . )2.76(اجابة افراد العينة 

  

  

  

  

  

 ١٢



  يوضح اجابات افراد العينة على عبارات مواجهة االزمة) ٢(جدول رقم 

  

   بكالاإلجابة  باحياناًاإلجابة   بنعماإلجابة

  ت

                            

  اإلجابة 

  

  

  إبعاد مواجهة أالزمة  

متوسط   %  العدد  %  العدد  %  لعددا

  اإلجابة

خلق الثقة بالمستقبل سؤال-١

  .) ١(رقم 

18 72%  5 20%  2 8%  2.69 

التعاون والوحـدة سـؤال-٢

2،4،7،10 .  

20 80%  4 16%  1 4%  2.76 

اعتماد انماط ادارية جديدة-٣

    .3،5،6،8سؤال 

19 76%  4 16%  2 8%  2.68 

 2.68  %8 2  %16 4  %76 19  المتوسط العام 

  

على االنماط التقليدية   اد انماط ادارية مستحدثة في مواجهة االزمات بدالً من االعتماد            اعتم -ج

   . )2.68(المتبعة في الظروف االعتيادية وقد كان متوسط اجابة من استطلعت ارائهم على ذلك 
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   -: اثر التمكين التنظيمي للعاملين في مواجهة االزمة -:رابعاً 

 يمكن ان يلعبه التمكين التنظيمي للعاملين في مواجهة واستيعاب االزمة التي           لمعرفة االثر الذي  

بيان مدى العالقة بينهما ، فتبين ان معامل        حصلت للمعهد تم استخدام معامل االرتباط البسيط ل       

 وهذا يشير الى االثر االيجابي للتمكين التنظيمي للعاملين على قدرتهم في            )0.82(االرتباط كان   

  . اثبات لصحة الفرضية التي ذهب اليها الباحثان الزمة وفي ذلك مواجهة ا

 هـي   2.500 الجدولية البالغـة     T تبين بأن قيمة     )%99( ةقث وبمستوى   Tوباستخدام اختبار   

 مما يعني القبول بالفرضية القائلة بوجود تأثير        )2.102( المحسوبية والبالغة    Tاكبر من قيمة    

  . ين على قدرتهم في مواجهة االزمة ايجابي للتمكين التنظيمي للعامل
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   -: االستنتاجات والتوصيات -:رابعاً 

  

  االستنتاجات : اوالً 

ي لحقت به كبيـراً الـى       كان حجم االزمة التي واجهت المعهد والمتمثلة باالضرار الت         -١

 المعهد  لة عودة الحياة الى   من الذين استطلعت ارائهم باستحا    % ٩٢درجة اعتقد معها    

   . ثانية

، وهذا مـا    تبين للباحثان ارتفاع مستوى التمكين التنظيمي لدى العاملين في المعهد            -٢

 االمر الذي ساعد في     )2.76(اكدته اجابات افراد العينة حيث بلغ متوسط تلك االجابة          

  . وتجاوز اثارها مواجهة االزمة

ي مواجهـة االزمـة والتـي       اعتماد االدارة في المعهد االساليب االدارية المتطورة ف        -٣

في التمكين التنظيمي على تجاوز     جيد  ساهمت مع ما يتمتع به العاملون من مستوى         

  -:ومن تلك االساليب التي اكدت تحققها اجابات افراد العينة ما يلي . ثار االزمة ا

  . االزمة واثارها  خلق الثقة بامكانية تجاوز -أ

  . عاملين في تصديهم لتلك االزمة  اعتماد روح التعاون وااللفة بين ال-ب

  . الزمة  ادارية غير تقليدية في التعامل مع ا اتباع انماط وصيغ-ج

  .  تشجيع روح العمل الجماعي -د

 وجود عالقة ارتباط قوية بين التمكين التنظيمي للعاملين وقدرتهم على مواجهة االزمة             -٤

الفرضية التي ذهب اليها الباحثان      وفي ذلك اثبات لصحة      )0.82(حيث بلغ معامل االرتباط     

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٥



   -: التوصيات -:ثانياً 

التـي  مع ما يتمتع به العاملون من تمكين تنظيمي جيدر مكنهم على مواجهة ازمة االضـرار                

لحقت بالمهد ، اال ان الباحثين يعتقدان بضرورة االستمرار باتجاه تطـوير مـستوى التمكـين                

ث يكون اكثر قدرة على مواجهة ما قد يحدث من ازمات ومشاكل            التنظيمي لهؤالء العاملون حي   

   -:مستقبلية وفي هذا الصدد يرى الباحثان ما يلي 

  . تعزيز الثقة بالعاملين واشعارهم باهمية االدوار التي يؤدونها  -١

 . العمل على جعل العاملين اكثر اعتماد على انفسهم في مواجهة مشاكلهم  -٢

رات وتقديم االفكار الخالقة بدالً مـن تلقـي التوجيهـات           االستمرار في تشجيع المباد    -٣

 . واالرشادات 

العاملين علماً بكل المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ الموقف المناسب مـن            احاطة   -٤

 . المشكالت بدالً من مفاجئتهم بها 

 . تشجيع روح العمل الجماعي بين العاملين الن في ذلك ضمانه لتمسكهم واندماجهم  -٥

ابة السريعة لمطالبهم وبحدود ما يسمح به القانون لغرض اشـعارهم بتبنـي             االستج -٦

ووالء لمنظمتهم  االدارة لمطالبهم ومشاكلهم حتى الشخصية لكلي يكونوا اكثر اندماجاً          

 . 
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   -:المصادر 

  

   -: المصادر العربية -:اوالً 

المنظمة العربية  . لمستمر  تمكين العاملين مدخل لتحسين والتطوير ا     : عطية افندي   . د -١

  . 2003القاهرة ، .  االدارية للتنمية

  . 2005ادارة المعرفة وتطوير المنظمات ، : عامر خضير الكبيسي . د -٢

الـدار  : دليل المدير فـي التفـويض ، ادارة االزمـات           : عبد السالم ابو القحف     . د -٣

  . 2002الجامعية للنشر ، االسكندرية ، 

  . ١٩٩٥ ، تخطيط للطوارئ وادارة االزماتال: عز الدين الرازم  -٤

الطبعة االولـى ،    : اساسيات ومفاهيم جديدة    التطوير التنظيمي ،    : موسى اللوزي   . د -٥

  . 1999الجامعة االردنية ، 

٦-   

   -: المصادر االجنبية -:ثانياً 
1- Robert Quinn and G spreitzer : " The Road to Empowerment " 

Organiz ational Dynamics. Autunn, 1997 .  
2- William Umiker : " Empowerment the latest motivation strategy 

" Health care supervisor Vol, 11, No2 Dec 1992 .  
   

   -:االنترنت 

   . ٢٠٠٥ادارة االزمات ومواجهة المشكالت : بسيوني الوكيل . د -١

تمكين العـاملين ، مـدخل      : عبد العزيز محمد الطاهر ، عبد العزيز علي مرزوق          . د -٢

  . ٢٠٠٣لتحسين ادارة ازمات الحج 

ازمتنا كيف نـديرها ؟ رؤيـة جديـد فـي ادارة            : عبد اهللا بن عبد الرحمن البريدي        -٣

  . ١٩٩٩االزمات ، بيت االفكار الدولية ، 

 ١٧



  )١(ملحق رقم  
ÉKRTjJ) )

) )

  ين المحترمين خوة التدريسيين والفنيين والموظفاال

   ايديكم هو محاولة للتعرف على اثر التمكين التنظيمـي الـذي            االستبيان الذي بين  

يتمتع به العاملون والذي يقصد به امتالكهم للقدرات التنظيمية واالدارية والنفسية           

  .اثارها راجين االجابة  في مجال عملهم وقدرتهم على تخطي االزمات وتجاوز

  مع التقدير
   الباحثان                                          

  
 آالاحيانًا نعم المجموعة االولى ت
ادرات      ١ ديم المب ى تق شجاعة عل املون بال شعر الع ي

 واالفكار الخالقة في العمل
   

   يمتلك العاملون االمكانيات الالزمة للتصرف المناسب   ٢
ى     ٣ وء ال شكالتهم دون اللج ل م ى ح املون ال ل الع يمي

  االدارة
   

ى       يميل العاملون الى      ٤ ل عل اد قلي شطتهم باعتم ادارة ان
  االدارة 

   

     يشعر العاملون بثقة آبيرة بانفسهم  ٥
اعي في              ٦ يميل العاملون الى اعتماد صيغة العمل الجم

  مواجهة المشاآل
   

يهم          ٧ سهل عل تزود االدارة العاملون بالمعلومات التي ت
  اتخاذ المواقف المناسبة 

   

ة اال  ٨ املون باهمي شعر الع ي ي ال الت دوار واالعم
  يقومون بها 

   

  
  
  
  
  
  

 ١٨



  
  
  
 
 آالاحيانًا نعم                       المجموعة الثانية ت
عورا  ١ ت االدارة ش را"خلق ي " آبي اح ف ة النج بأمكاني

  مواجهة االزمة 
   

     الكل عملة بهمة الفريق الواحد في مواجهة االزمة   ٢
ر ر   ٣ مية والغي سياقات الرس دت ال شد اعتم مية لح س

  امكانيات الصالح االضرار 
   

عورا  ٤ اك ش ان هن اوز " آ ة لتج سؤولية الجماعي بالم
  الصعوبات  

   

ل    ٥ ان العم ستمر للج ومي الم يم الي دأ التقي د مب اعتم
  المكلفة بأصالح االضرار

   

     اعتمدت االدارة مبدأ الثقة بعمل االخرين    ٦
     الح االضرارالجميع يتسابق لتقديم االفضل في اص  ٧
الح   ٨ ي اص صية ف اتهم الشخ ع عالق تثمر الجمي اس

  االضرار 
   

ا    ٩ ل احيان ى اللي ل ال اعات العم د س شعور " تمت دون ال
  بالتذمر 

   

ن        ١٠ د م اب المعه ا اص رو م املين اعتب ن الع ر م الكثي
  لهم يجب تجاوزه" شخصيا" اضرار تحديا

   

دت    عندما شاهدت االضرار التي اصابت المع        ١١ د اعتق ه
  له" بأستحالة عودة الحياة ثانية
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  المعهد قبل االعمار) ٢(ملحق رقم 
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  األعمارالمعهد بعد )  ٣(ملحق رقم
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