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 أعضبء لدي التنظيمي ببلىالء وعالقته الىظيفي التمكني
 وجهة من الطبئف جببمعة الرتبية بكلية التدريس هيئة

 ظرهمن
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى مستوى التمكين  _ممخصال

الوظيفي والوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية من 
كما ىدفت أيضا إلى الكشف عن طبيعة العبلقة بين  وجية نظرىم,

مستوى التمكين الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس من 
ىم. ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي وجية نظر 

التحميمي, وصممت استبانة لذلك, وشممت الدراسة جميع أعضاء ىيئة 
التدريس بكمية التربية بجامعة الطائف. أظيرت الدراسة أن أعضاء 
ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة الطائف يتمتعون بمستوى تمكين 

(. وكذلك فإن اتجاىات أعضاء ىيئة 3.94وظيفي متوسط وبدرجة )
التدريس نحو مجاالت التمكين الوظيفي كانت بدرجة عالية لبعد معنى 
العمل, ودرجة متوسطة لبعد حرية االختيار, والتأثير, والكفاءة "الفعالية 
الذاتية". كما وأظيرت الدراسة أن أعضاء ىيئة التدريس يتمتعون 

(. وأشارت النتائج 3.56) درجةبمستوى والء تنظيمي فوق المتوسط وب
إلى وجود عبلقة طردية وقوية ذات داللة إحصائية بين درجة مستوى 
التمكين الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس ودرجة والءىم التنظيمي 

. وعدم وجود فروق 00000وبمستوى معنوية  0.496بمعامل ارتباط 
اء ىيئة دالة إحصائيا في درجة مستوى التمكين الوظيفي لدى أعض

الرتبة األكاديمية, والخبرة( في حين توجد ) التدريس تعزى إلى متغير:
فروق دالة إحصائيا في درجة مستوى التمكين الوظيفي لدى أعضاء 
ىيئة التدريس تعزى إلى متغير )الجنس( من وجية نظر أعضاء ىيئة 
التدريس. وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة مستوى الوالء 

الرتبة ) لدى أعضاء ىيئة التدريس تعزى إلى متغير: التنظيمي
األكاديمية, والخبرة( في حين توجد فروق دالة إحصائيا في درجة 
مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس تعزى إلى متغير 
)الجنس( من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. وفي ضوء النتائج 

تمكين الوظيفي بأبعاده األربع أوصت باالىتمام بمفيوم ومتطمبات ال
لما لمتمكين من تأثير واضحة عمى الوالء التنظيمي. وتنمية وعي 

أعضاء ىيئة التدريس بمحددات وأبعاد التمكين من خبلل تييئة مناخ 
تنظيمي يتميز بالوضوح والصراحة والثقة وتبادل المعمومات وتبسيط 

 .اإلجراءات
 ,كمية التربية ,الوالء التنظيمي ,: التمكين الوظيفيكممات المفتاحيةال

 .السعودية
 المقدمة. 1

لقد فرضت األلفية الثالثة عمى مؤسسات التعميم العالي      
تحديات غاية في الجدة والحداثة منيا عمى سبيل المثال: 
االىتمام برأس المال الفكري, والتركيز عمى فرق العمل, 

اإلبداع, وحرية واالستجابة السريعة لمعمبلء, واالستقبللية, و 
المبادرة, والتحول من مفيوم التفويض إلى مفيوم إداري أكثر 

 ].1] حداثة وىو التمكين
يأتي ضمن أولويات  Empowerment فمصطمح التمكين

دارة الموارد البشرية, ويقصد بو:" مشاركة  اإلدارة الحديثة وا 
العاممين في عناصر أساسية تشمل مشاركتيم في صنع القرارات 

تؤثر أداء واتجاه المنظمة, وفي المعمومات المتاحة عن التي 
أداء المنظمة, وفي المعرفة التي تساعد العاممين عمى فيم 
أعماليم والمساىمة في األداء الكمي لممنظمة, وفي المكافآت 

 ].2] التي تحدد عمى أساس األداء"
وال شك أن االىتمام بمفيوم تمكين أعضاء ىيئة التدريس      

مبًا أساسيًا وحاسمًا لمؤسسات التعميم العالي خصوصًا يشكل مط
في ظل االتجاه نحو تبنى وتطبيق المفاىيم اإلدارية الحديثة 
عادة ىندسة العمميات اإلدارية,  كإدارة الجودة الشاممة, وا 
فأعضاء ىيئة التدريس اليوم يمثمون أحد أىم المقومات التي تزيد 

مواجية تحديات العولمة من قدرة مؤسسات التعميم العالي عمى 
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والمنافسة القوية, كما يشكمون أىم أصول المنظمة, ويرى 
[ أن تمكين العاممين يسيم في زيادة إنتاجية 1] الدوري, وصالح

المنظمة, وتطوير قابميات العاممين, ويزيد من رضاءىم 
 وتمسكيم ووالءىم لممنظمة. 

ماسة لتبني  ووفقًا لذلك فإن مؤسسات التعميم العالي بحاجة     
ثقافة تنظيمية وممارسات إدارية حديثة من أبرزىا ثقافة 
المنظمات الممكنة لكي تتبلءم مع المتطمبات والتطورات 

 .المعاصرة
فتبني ثقافة التمكين في مؤسسات التعميم العالي يتطمب      

التخمي عن النموذج التقميدي لمقيادة, والذي يركز عمى المركزية 
والتوجيو, وعدم تفويض الصبلحيات إلى قيادات  والسمطة والقوة,

تعزز المشاركة والتشاور, والتفويض, وتنمي الثقة المتبادلة بينيا 
وبين العاممين. أما بالنسبة لمعاممين "أعضاء ىيئة التدريس" 
فيتطمب التحول من اإلتباع الحرفي لمقواعد والتعميمات إلى 

ت, وتوفير ممكة المشاركة في اتخاذ القرارات, وحل المشكبل
صدار األحكام, والتقدير وحرية التصرف  االجتياد واالستنتاج, وا 

 ].3] في القضايا التي تواجو العمل من خبلل الممارسة والتطبيق
ولعل موضوع التمكين من المواضيع اليامة والجديرة      

بالدراسة حيث يعد من المفاىيم اإلدارية الحديثة والتي تسيم 
ن بمزيد من الصبلحيات التي تمكنيم من اتخاذ بتفويض العاممي

القرارات المتعمقة بعمميم, وتشجعيم عمى المبادأة واإلبداع, كما 
تفسح ليم المجال لبلطبلع بكم أكبر من المسئوليات بجانب 

 .شعورىم بااللتزام والوالء التنظيمي لممنظمة
 [ إلى أن مفيوم الوالء التنظيمي يعد عنصراً 4] العمري, ويشير

 .جوىريًا في فيم سموكيات الموظفين في محيط العمل وتفسيرىا
أن اليدف النيائي لمتمكين ىو تطوير  Erstad [5] ويرى     

أداء األفراد, واستنياض الطاقات الكامنة لدييم بيدف تطوير 
 .أداء المنظمة

أن الغاية النيائية من  .Ivancevrich, et al [6] ويضيف     
محاوالت تحفيز األفراد بحوافز خارجية المنشأ التمكين ىو إيقاف 

واالستعاضة عنيا ببناء بيئة لمعمل تحفزىم داخميًا, أي باستخدام 

حوافز ذاتية تنبع من ذات األفراد العاممين, كالفخر باالنتماء 
 .لممنظمة واالعتزاز بممارسة العمل فييا

ون [ إلى أن األفراد العاممين الذين يمتمك7] ويشير السيد    
سمطة اتخاذ القرار بشأن مياميم, يصبحون أكثر قدرة عمى إدارة 
وتنظيم أعماليم ذاتيًا, ويشعرون بممكيتيم لنتاج أعماليم, 
باإلضافة لشعورىم بالرضا وااللتزام التنظيمي الذي يظير في 

 .والئيم لممنظمة
وعمى الرغم من كثرة الدراسات األجنبية التي تناولت متغير      

الوظيفي والوالء التنظيمي والفوائد التي تعود عمى التمكين 
المنظمة منيما, فإننا ما زلنا بحاجة لمزيد من تمك الدراسات في 
المممكة لبحث العبلقة بين ىذا المتغيرين عمى مستوى مؤسسات 
لقاء الضوء عمى ىذا المفيوم المعاصر في  التعميم العالي, وا 

في العبلقة بين التمكين  اإلدارة. لذلك جاءت ىذه الدراسة لتبحث
الوظيفي وعبلقتو بالوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس 

 .بكمية التربية بجامعة الطائف من وجية نظرىم
 مشكمة الدراسة. 2

أشارت دراسات عممية إلى أن مستوى التمكين الوظيفي      
ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية ليس بالمستوى 

[ إلى أن مستوى التمكين 8] د أشارت دراسة الحربيالمطموب, فق
الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الناشئة بالمممكة 
أقل في المستوى من الجامعات العريقة بالمممكة. كما أوصت 

[ بضرورة نشر ثقافة مفيوم التمكين ومقوماتو 9دراسة نافع ]
العمل المناسبة  وأبعاده بين منسوبي جامعة الطائف, وتييئة بيئة

لتدعيم تمكين منسوبي جامعة الطائف بما يضمن تحسين جودة 
 .الخدمة التعميمية

[ التي طبقت عمى بعض 10كما توصمت دراسة العريني ]     
الجامعات السعودية إلى أن مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في 
عممية اتخاذ القرارات كانت بنسبة متدنيًا نوعًا ما, كما تدنت 

كتيم في اقتراح رؤية وأىداف لمجامعة يتطمعون لتحقيقيا, مشار 
مما أدى إلى ضعف األداء والفاعمية التنظيمية لمجامعة, األمر 

 .الذي أنعكس عمى والءىم التنظيمي لجامعاتيم
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[ في نتائجيا إلى أن مستوى 11] وتوصمت دراسة أبو حيمد     
السعودية  تفويض السمطات من قبل اإلدارة العميا في الجامعات

إلى اإلدارة الوسطى والدنيا لم تكن بالمستوى المرغوب, كما 
أشارت الدراسة إلى أن حرية عضو ىيئة التدريس احتمت المرتبة 
قبل األخيرة في مجاالت الحرية األكاديمية في الجامعات 
السعودية. كما أوصت الدراسة بإعطاء مزيد من الحرية 

 .معات المممكةاألكاديمية لعضو ىيئة التدريس بجا
[ إلى أن درجة مستوى 8] في حين أوضحت نتائج دراسة الحربي

 .الثقة التنظيمية في الجامعات السعودية كانت بدرجة متوسطة
وفي ضوء ما سبق يتضح ضعف تطبيق مفيوم التمكين      

الوظيفي بالجامعات السعودية, حيث ال تزال اإلدارة الجامعية 
قراطي الذي يحول بينيا وبين صنع يسيطر عمييا التنظيم البيرو 

القرار أو المساىمة فيو؛ فالسمطة متمركزة في يد اإلدارة العميا 
التي عادة ما تدير العمل بأساليب بيروقراطية, وال تتيح الفرصة 
ألعضاء ىيئة التدريس لمتصرف في المشكبلت التي تصادفيم 

ىيئة  أثناء العمل, وتنفرد باتخاذ القرارات دون مشاركة أعضاء
التدريس في عممية صنع القرار مما يجعميم غير جادين عند 
تنفيذ تمك القرارات. فضبًل عن ضعف الثقة المتبادلة بين اإلدارة 
الجامعية وبين أعضاء ىيئة التدريس, وعدم منح األعضاء 
الحرية واالستقبللية الكافية التي تمكنيم من اإلنجاز واإلبداع في 

 .جمميا أىم أبعاد التمكين الوظيفيالعمل, والتي تشكل في م
وحيث أن عصب التمكين ىو جعل أعضاء ىيئة التدريس      

تاحة الفرصة أماميم لممشاركة في  قادرين عمى اتخاذ القرارات, وا 
الرؤية المستقبمية لمجامعة, فإن من شأن ذلك أن يطور لدييم 

حم اإلحساس بالفخر, واحترام الذات والمسؤولية. وىو ما أكده مم
[ حيث يرى أن تمكين أعضاء ىيئة التدريس يسيم في 12]

تحقيق االنتماء والوالء لدى أعضاء ىيئة التدريس ويزيد من 
 .رغبتيم في العمل

وفي ضوء ما تقدم فإن مشكمة ىذا البحث تتجسد بصورة رئيسة 
 :في السؤال الرئيس اآلتي

 ىيئة ما عبلقة التمكين الوظيفي بالوالء التنظيمي لدى أعضاء   

التدريس بكمية التربية بجامعة الطائف من وجية نظرىم, ويتفرع 
 :من السؤال الرئيس السابق األسئمة التالية

 أ. أسئمة الدراسة
ما مستوى التمكين الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس  -1

 بكمية التربية من وجية نظرىم؟
ية ما مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكم -2

 التربية من وجية نظرىم؟
ىل ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية بين مستوى التمكين  -3

الوظيفي والوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية 
 التربية؟

ىل يوجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التمكين الوظيفي  -4
ألعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم تعزى لممتغيرات 

 ية )الجنس, الرتبة األكاديمية, الخبرة(؟الديموغراف
ىل يوجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى الوالء التنظيمي  -5

ألعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم تعزى لممتغيرات 
 الديموغرافية )الجنس, الرتبة األكاديمية, الخبرة(؟

 أهداف الدراسةب. 
لتدريس تحديد مستوى التمكين الوظيفي لدى أعضاء ىيئة ا -1

 .بكمية التربية من وجية نظرىم
التعرف عمى مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة  -2

 .التدريس بكمية التربية من وجية نظرىم
الكشف عن طبيعة العبلقة بين مستوى التمكين الوظيفي  -3

 والوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية؟
ن مستوى التمكين الوظيفي ألعضاء تحديد طبيعة العبلقة بي -4

ىيئة التدريس من وجية نظرىم تعزى لممتغيرات الديموغرافية 
 (.)الجنس, الرتبة األكاديمية, الخبرة

تحديد طبيعة العبلقة بين مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء  -5
ىيئة التدريس من وجية نظرىم تعزى لممتغيرات الديموغرافية 

 (.ية, الخبرة)الجنس, الرتبة األكاديم
 أهمية الدراسةج. 
 تبرز أىمية ىذه الدراسة في كونيا تتناول أحد المفاىيم اإلدارية   
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اليامة, وىو مفيوم التمكين الوظيفي. فالتمكين الوظيفي كمفيوم 
وعامل يرتبط بمجموعة من المتغيرات التنظيمية كالرضا 

الوثيقة  الوظيفي وااللتزام التنظيمي والوالء التنظيمي ذات الصمة
نتاجية األفراد, وتنمية اإلبداع داخل المنظمة. لذا يستمد  بأداء وا 

 :البحث أىميتو كما يمي
 :من الناحية النظرية -1
من المؤمل أن تضيف ىذه الدراسة إضافة معرفية لممكتبة  -

العربية, وتكون نقطة انطبلق بإذن اهلل لمباحثين والميتمين في 
مجال اإلدارة التربوية إلجراء متغيرات السموك التنظيمي في 

 .المزيد من الدراسات والبحوث في ىذا المجال
تتناول ىذه الدراسة أحد العوامل المؤثرة في إدارة الموارد  -

البشرية وىو الوالء التنظيمي, ودور التمكين الوظيفي في تحقيق 
 .الوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس

 :من الناحية التطبيقية -2
ن المؤمل أن تسيم ىذه الدراسة في مساعدة المسئولين م -

بجامعة الطائف في تحسين جودة العممية التعميمية من خبلل 
تطبيق ثقافة التمكين الوظيفي باعتبارىا إحدى متطمبات 

 .األساسية لتحقيق الجودة الشاممة في الجامعة
 إن والء األفراد لمنظماتيم يعتبر عامبًل ىامًا في ضمان نجاح -

المنظمات, لذا فإن ىذه الدراسة تسيم في توعية المسئولين 
بجامعة الطائف بأىمية إيجاد مناخ تنظيمي مناسب يعمل عمى 

 .زيادة ارتباط ووالء أعضاء ىيئة التدريس بجامعاتيم
 مصطمحات الدراسةد. 
 Employee Empowerment  التمكين الوظيفي -1

: إعطاء أو منح أعضاء ُيعرف التمكين الوظيفي إجرائيا بأنو    
ىيئة التدريس سمطة اتخاذ القرارات, والميارات والحرية لمقيام 
بوظائفيم. ويقاس بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب 

 .عمى فقرات أداة قياس مستوى التمكين الوظيفي
 Organizational Commitment الوالء التنظيمي -2

ا بأنو: درجة ارتباط عضو ىيئة ُيعرف الوالء التنظيمي إجرائي    
التدريس بالجامعة التي يعمل بيا, وانتمائو ليا, ورغبتو بالبقاء 

فييا, والمحافظة عمى مصيرىا واالعتزاز بالعمل فييا. ويقاس 
بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب عمى فقرات أداة 

 .قياس مستوى الوالء التنظيمي
 حدود الدراسةه. 

 :سة الحالية فيما يميتتحدد الدرا
تتحدد بموضوع الدراسة الذي يشمل: التمكين الوظيفي  -1

وعبلقتو بالوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية 
 .التربية بجامعة الطائف من وجية نظرىم

تحدد نتائج ىذه الدراسة في دقة استجابات أفراد المجتمع  -2
)مقياس  دراسة وىيعمى أدوات الدراسة المستخدمة في ىذه ال

 (.ومقياس الوالء التنظيمي - التمكين الوظيفي
تتحدد ىذه الدراسة باقتصارىا عمى أعضاء ىيئة التدريس  -3

 .بكمية التربية بجامعة الطائف
تحدد ىذه الدراسة بتطبيقيا في الفصل الدراسي الثاني  -4

 .ه1436ه/ 1435
  اإلطار النظري. 3

 :أوال: التمكين الوظيفي
 وردت كممة التمكين بمفظ مّكّن في القرآن الكريم قال تعالى     

ِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي اأْلَْرِض َيَتَبوَُّأ ِمْنَيا َحْيُث َيَشاُء {  ۚ  َوَكذََٰ
يوسف:  }َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ  ۚ  ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمن نََّشاُء 

ييا حيث يشاء من تمك . أي بمعنى ممكناه فيما يكون ف [13]56
َضْت إليو. وقال تعالى َوَقاَل { الدنيا, يصنع فييا ما يشاء, أي ُفوِّ

ا َكمََّمُو َقاَل ِإنََّك اْلَيْوَم  ۚ  اْلَمِمُك اْئُتوِني ِبِو َأْسَتْخِمْصُو ِلَنْفِسي  َفَممَّ
. أي متمكن مما أراد  [13]54يوسف: } َلَدْيَنا َمِكيٌن َأِمينٌ 

 .يءومؤتمن عمى كل ش
؛ َص من التصرُّف في ُشُئونو أمكنووفي المغة العربية مكَّن الّشخ
 .جعل لو عميو قدرًة وسمطاًنا

ظير مفيوم التمكين في نياية الثمانينات, والقي رواجا في      
التسعينات نتج عنو زيادة االىتمام بالعناصر البشرية داخل 

كر اإلداري المنظمات. وقد تبمور المفيوم؛ نتيجة لمتطور في الف
الحديث وتحولو من سمطة إصدار األوامر إلى منظمات ممكنة, 
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مما يترتب عميو تغيير الييكل التنظيمي بما يتناسب مع 
 ].14] المنظمات الممكنة

أي أن المنظمة الممكنة بحاجة إلى تغيير مفيوم السمطة      
والقوة في داخل المنظمة من النظرة التي تفرض السمطة عمى 

إلى مفيوم زيادة السمطة لمعاممين في الخطوط األولى  اآلخرين
من أجل أن يكونوا قادرين عمى صنع قراراتيم بأنفسيم؛ أي أن 
التمكين يعرقل ترسيخ نماذج مواقع القوة وييدد المديرين في 
المستويات الوسطى والدنيا إذ لم يعد سمطة اتخاذ القرار حكرًا 

اىيم لمصطمح التمكين [. ولقد طرح الباحثين عدة مف1] عمييم
[ بأنو عممية إطبلق 15] وأبعاده, فقد عرفو الرقاد, وأبودية

وتحرير الطاقات الكامنة من خبلل تشجيع الموظفين عمى 
المشاركة في وضع الحمول, وتحمل المخاطر وممكية القرار, 
وىو إعطاء أعمى درجة من الحرية لمموظفين ألداء أعماليم, 

 ن البيروقراطية في اإلدارة. كما عرفووىذا يحتاج إلى التخمي ع
[16] Shackleton  بأنو إعطاء مزيد من المسؤوليات وسمطة

أما  .اتخاذ القرار بمستوى أكبر لمعاممين في المؤسسات التربوية
[ فعرف التمكين النفسي بأنو شعور ودافع داخمي 17] أبو زيد

 إيجابي يتولد لدى المعمم نحو عممو ويتمثل ىذا الشعور في
أربعة مجاالت وىو إدراك المعمم بأىمية عممو, وأن لديو 

 االستقبللية, والتأثير, والجدارة في إنجازه.
في تعريفو لمتمكين منطمقا من القوة  Daft [18] وينطمق     

بوصفيا أداة الربط بين الرئيس والمرؤوس في تنفيذ الميام في 
ومشاركة  المنظمات المتحكمة فيرى أن التمكين ىو محاولة نشر

 .القوة في كل مكان من المنظمة
أن التمكين يعنى منح الفرصة  بينما يرى مرديث وموريل     

لشخص ما, ليتولى القيام بمسؤوليات أكبر وسمطة أوسع, من 
بأنو  خبلل التدريب والثقة والدعم العاطفي, كما عرفو جينودو

 قيام كل من المديرين والموظفين بحل مشاكل كانت تقميديا"
مقصورة عمى المستويات العميا في المنظمة". بينما يذىب 

إلى أن التمكين فمسفة إعطاء مزيد من المسؤولية  شاكمتور
 اـــات الدنيــستويــي المــراد فــر لؤلفــة أكبــرار بدرجــاذ القــة اتخــوسمط

 [19.[ 
وفي ضوء نمحظ أن ىناك اتجاىين لمتمكين: اتصالي       

تجاه االتصالي ىو عممية التمكين التي تتم من وتحفيزي, فاال
أعمى إلى أسفل, ويتم ذلك عندما تتشارك المستويات العميا مع 
المستويات الدنيا في السمطة, وبالتالي يتضمن التمكين ممارسات 
إثراء الوظيفة إدارة ذاتية, واستقبللية في فرق العمل, أما االتجاه 

نحو التمكين, ويتجمى ذلك  التحفيزي فيركز عمى اتجاه العاممين
في الثقة عمى إنجاز الميام؛ حيث يتضمن فعالية األداء 
واستقبلل الموارد البشرية, ويعطى لمعمل قيمة مضافة, ومعنى 
أكثر تحفيزا حيث يضمن التمكين اإلداري تحسين جودة الخدمة 
والثقة بين العاممين والمستفيدين وزيادة في االنفتاح واالتصال, 

في تمكين العبلقة بين المنظمة ومخرجاتيا, وتمكين  مما يؤثر
 ].12] القادة, والمبدعين, وتعزيز الرضا الوظيفي

 :التمكين والتفويض
قد يعتقد البعض أن ىناك تشابيًا بين مصطمحي التمكين      

والتفويض, إال أن ىناك فروقًا جوىرية بين المصطمحين, 
اري بعض اختصاصاتو فالتفويض ُيعرف بأنو: " نقل الرئيس اإلد

إلى بعض مرؤوسيو ليمارسوىا دون الرجوع إليو, مع بقاء 
أي أن  .[20] مسؤولية عمى تمك االختصاصات المفوضة"

التفويض كمصطمح إداري ىو تكميف الرئيس اإلداري لموظف 
ما أداء ميمة معينة وتعطى لو الصبلحيات والمعمومات البلزمة 

تظل المسؤولية لصاحب  لتأدية ىذا العمل المحدد, عمى أن
)الرئيس(؛ أي بمعنى أن السمطة تفوض بينما المسؤولية  السمطة

لغاء ىذا التفويض  .ال تفوض, كما أن لمرئيس الحق في سحب وا 
في حين أن التمكين الوظيفي كمصطمح إداري يعد أسموب      

من أساليب أثراء الوظيفة إذ يمنح الموظفين القوة والسمطة 
ما يقومون بو من أعمال, وما يترتب عمى ذلك  والمسؤولية عمى

من مشاركة اإلدارة العميا في معمومات أداء األعمال مع 
 .الموظفين

[ أن التمكين الوظيفي يدفع 1] ويري الدوري, وصالح     
باألفراد إلى عمل ما يرونو ضروريا لمقيام بو, وكذلك خوض 
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ولية وتدقيق المخاطرات والتعمم من األخطاء والسعي وراء المسؤ 
العمل, والبحث عن حمول لممشكبلت. فالتمكين الوظيفي يمتاز 

بفترة معينة, إنما يمثل فمسفة  بأنو ليس وقتيا أو محدد
استراتيجية تتضمن مجموعة آليات تحفيزية مصممة لتطوير و 

أداء العاممين وتعزيز اندفاعيم نحو العمل عن طريق زيادة 
بلت التي تواجييا مستويات مشاركتيم في تحميل المشك

المنظمات, واإلسيام الفاعل في تقديم الحمول الناجحة ليا, 
فضبل عن منح العاممين مساحة واسعة من حرية التصرف 
والرقابة الذاتية عند التعامل مع القرارات في مراحل وضعيا 

 .واتخاذىا
 :أىمية التمكين الوظيفي

د البشري, فيو تنطمق أىمية التمكين ابتداًء من أىمية المور      
أكثر الموجودات قيمة في القرن الحالي, وخاصة في ظل 
االقتصاد المعرفي ألنو يمثل قوة عممية قادرة عمى التجديد 
والتطوير في مجال األعمال, وابتكار كل ما ىو جديد في مجال 

 ].21] العمل
أن التمكين يعد اليوم من أىم الوسائل  Daft [18] ويرى     

قامة منظمات متعممة فريدة من نوعيا مع المساعدة عمى خ مق وا 
قدرات عالية, إذ يعد التمكين أساسيًا لمنظمات التعمم ألنو يطمق 
العنان إلمكانيات وابتكار الموظفين, ويفتح ليم مجال التدريب 
دراكيم,  والتعمم, ويعطييم حرية التصرف عمي وفق معرفتيم وا 

ة متزايدة عمى ففي عالم اليوم عندما تستند المنافسة بصور 
األفكار الجديدة والمبتكرة, فإن تمكين العاممين يصبح حاسما 

 .لنجاح المنظمات
كما تتضح أىمية التمكين في كونيا استراتيجية ضرورية       

لتحقيق الجودة الشاممة, إذ أن أغمب عوامل النجاح في إدارة 
ال الجودة الشاممة ترتكز عمى تفيم وتحقيق توقعات العميل, وىذا 

يتم بدون تحقيق الرضا الداخمي لمعاممين بالمنظمة, فالرضا 
الداخمي لمعاممين يتحقق من خبلل تأسيس درجات عالية من 
اإلدارة بالمشاركة, والبلمركزية, وتوزيع القوة في ىيكل المنظمة, 
وتعظيم درجات عالية من الحكم الشخصي لدى العاممين, 

عوامل تمثل مفيوم وتطوير فاعمية فرق العمل, وكل ىذه ال
 ].1] التمكين الوظيفي

[ أن ىناك نتائج خاصة بتمكين عضو ىيئة 12] ويؤكد ممحم,
التدريس, وأن تمكينيم يحقق نتائج في غالبيتيا إيجابية لمفيوم 
التمكين, وىنالك عدد من المزايا التي تنجم عن تمكين أعضاء 

 :ىيئة التدريس منيا
كثير من األدبيات كدراسة تحقيق االنتماء والوالء: تبين  -1

[ أن تمكين العاممين يزيد من شعورىم باالنتماء 22القثامي ]
 .والوالء لمعمل

المشاركة الفاعمة: تمكين أعضاء ىيئة التدريس يساىم في  -2
رفع مستوى مشاركتيم, والمشاركة الناجمة عن تمكينيم تتميز 

بع من بمستوى عالي من الفعالية والمشاركة اإليجابية التي تن
واقع انتماء عضو ىيئة التدريس, وشعوره بالمسؤولية تجاه 

 .أىداف المؤسسة التربوية وغاياتيا
تطوير مستوى أداء عضو ىيئة التدريس: فتحسين مستوى  -3

أداء عضو ىيئة التدريس, ورفع مستوى الرضا لديو من األمور 
األساسية التي تعبر عن تطبيق مفيوم تمكين أعضاء ىيئة 

 .التدريس
اكتساب المعرفة والميارة: إن نجاح برامج تمكين أعضاء  -4

ىيئة التدريس تتوقف عمى توافر المعرفة والميارة والقدرة لدي 
 .عضو ىيئة التدريس

شعور عضو ىيئة التدريس بمعنى الوظيفة: عضو ىيئة  -5
التدريس الممكن يدرك قيمة العمل بشكل أكبر من غيره, وخاصة 

عمى ميام العمل, ويدرك قيمة نفسو,  عندما يستشعر سيطرتو
 ].8] ودوره في التأثير عمى النتائج

تحقيق الرضا الوظيفي: فالشعور بحرية التصرف والمشاركة  -6
واالستقبللية في العمل من العوامل التي تؤدي إلى زيادة رضا 

 ].23] العاممين وشعورىم بالسعادة
 :أبعاد التمكين الوظيفي

الوظيفي إلى قسمين نظر الختبلف ُقسمت أبعاد التمكين  
 :وجيات نظر الباحثين, وىذان القسمان ىما
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القسم األول: من وجية نظر الكتاب النظريين: يقوم مفيوم  -1
التمكين الوظيفي وفق أصحاب ىذا االتجاه عمى خمق المناخ 
التنظيمي الذي يحث عمى تطور الميارات ويدفع إلى مساىمة 

يمي, كما أنو يؤدي إلى تحقيق المرؤوسين في النجاح التنظ
 .الرؤية واألىداف المشتركة من خبلل جيود الفريق

فالتمكين الوظيفي من وجية نظرىم يساعد عمى تحسين      
األداء من خبلل تفويض السمطة, ومشاركة العاممين في صنع 
واتخاذ القرار. فقياس سياسات التمكين يركز عمى السموكيات 

تمكين المرؤوسين, وىذه السموكيات  اإلدارية التي تيدف إلى
تتضمن زيادة المسئوليات, وتوزيع السمطات, وخمق مناخ 
عاطفي إيجابي, ودعم الثقة الذاتية, وتشجيع المبادأة والسموكيات 
االبتكارية, وتقييم األداء بناء عمى النتائج والمكافأة والتشجيع 

 ].24] بأسموب مستمر وعمني
نظر التطبيقيين: اىتم الباحثين القسم الثاني: من وجية  -2

التطبيقيين بقياس مدركات المرؤوسين ألبعاد التمكين, حيث 
يركز ىذا المدخل إلى تحسين مدركات العاممين بشأن قدرتيم 
عمى أداء وظائفيم وتزويدىم بالدعم لتعويضيم عن الضغوط 
الموجودة في بيئة العمل, وفقًا ليذا المدخل فإن التمكين أسموب 

 Thomas & Velthouse [25] ةدراسـحيث توصمت  تحفيزي
 :إلى أن التمكين المدرك يتضمن أربعة أبعاد ىي

درجة الحرية التي يتمتع بيا  )االستقبللية(: حرية االختيار -1
الفرد في اختيار طرق تنفيذ الميام عممو مما يؤدي إلى زيادة 

 .المشاركة الفعالة لؤلفراد داخل المنظمة
ويقصد بو قدرة الفرد عمى انجاز  اعمية الذاتية(:الكفاءة )الف -2

 .ميام عممو بنجاح استنادا إلى خبراتو ومياراتو ومعارفو
يتعمق ىذا البعد بالقيمة التي يعطييا الفرد  معنى العمل: -3

لمغاية أو الغرض من الوظيفة التي يشغميا في ضوء أفكاره 
تي يؤدييا ذات ومعاييره الذاتية, يعنى أدراك الفرد أن الميام ال

 .قيمة ومعنى بالنسبة لو ولآلخرين
ويقصد بو إدراك الفرد بأن لو تأثيرا عمى القرارات  التأثير: -4

التي يتم اتخاذىا والسياسات, التي تضعيا المنظمة وخاصة تمك 

المتعمقة بعممو. أي أن ىذا البعد يتعمق بقدرة الفرد عمى التأثير 
 .يزيد من دافعية الفرد لئلنجاز في النتائج التنظيمية األمر الذي

وقد قامت الباحثة باستخدام ىذه األبعاد في قياس درجة     
التمكين الوظيفي عند إجراء الدراسة الميدانية, ألنيا األكثر 
استخداما في مجال الدراسات الميدانية, وقد حصمت عمى 
مصداقية في التطبيق في كثير من األبحاث التي أجريت في 

 .ام والقطاع الخاصالقطاع الع
 :متطمبات التمكين

لكي يتم التطبيق الناجح لتمكين العاممين في المنظمات, البد 
 :من توفر مجموعة من المتطمبات األساسية وىي

صدق المنظمة وجديتيا في منح الحرية لكل المستويات في  -1
 .المنظمة

التزام المنظمة بدعم العاممين اعتمادا عل مداخل المشاركة  -2
 .االندماج والتمكينو 
نبذة الرقابة المباشرة واالستعاضة عنيا بالرقابة الذاتية ضمن  -3

 .منظور الثقة المتبادلة بين اإلدارة والعاممين
 .اعتماد المنظمة التخطيط المنيجي عند التطبيق التمكين -4
التزام المنظمة بتدريب األفراد وتأىيميم لممارسة األدوار  -5

 ].1] مكينالجديدة في ظل الت
يجاد أنماط تنظيمية مرنة تسمح  -6 إعادة ىيكمة المنظمات وا 

 .بتطبيق التمكين
 ضمان توافر نظم حديثة وفاعمة لممعمومات واالتصاالت -7
[24.[ 
 :خطوات لتنفيذ تمكين العاممين 

مراحل تطبيق استراتيجية  Goetesh & Davis [26] وصف
 :التمكين عمى النحو التالي

زالة العوائق التي تييئة البي -1 ئة المنظمية الداعمة لمتمكين وا 
 .تعترض سبيمو

 .وضع األىداف وتحديد سقوفيا الزمنية -2
 .توفير التسييبلت المادية في بيئة العمل -3
 .اعتماد آليات التطبيق والتقويم والضبط والتطوير -4
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فإن تطبيق استراتيجية التمكين  Daft [27] ومن وجية نظر 
حل متدرجة إذ تكون البداية في أدنى مستوى من يتخذ عدة مرا

 :التمكين ومن أبسط الميارات تصاعديًا وعمى النحو التالي
عادة تصميم األعمال بما يحقق اإلغناء  -1 نشاطات عادية وا 

ثراء مسؤولياتيم اتجاه األعمال المنوطة بيم  .الوظيفي لمعاممين وا 
 .تشجيع مقترحات العاممين -2
فرصة المشاركة في صنع القرارات ومسؤولية منح العاممين  -3

 .إنجازىا وبخاصة من ينال الثقة منيم
تشكيل فرق العمل بأنواعيا ومنيا حمقات الجودة وفرق  -4

الميمات الخاصة وفرق حل المشكبلت وفرق الوظيفة المتقاطعة 
 .وفرق العمل الذاتية القيادة وفرق المشاريع الخاصة

 .تمكين العاممين عمى نحو تام
[ إلى أسموب تدريجي ينفذ عمى 28] في حين أشار العتيبي

 :مراحل لتمكين العاممين وذلك بإتباع الخطوات التالية
تحديد أسباب الحاجة لمتغيير: إذ البد من تحديد وتوضيح  -1

أسباب تمكين األفراد والحد من مستوى الغموض وشرح ىيئة 
 .ء التنفيذوشكل تمكينيم وتحديد بشكل دقيق مسئولياتيم أثنا

التغيير في سموك المديرين: ويقصد بو أن المدير بحاجة  -2
تغيير دوره التقميدي السابق إلى الميسر والمدرب لؤلفراد لتحسين 
أدائيم من خبلل زيادة قدراتيم والوصول لممصادر المطموبة 

 .التخاذ القرار
تحديد القرارات التي يشارك فييا األفراد من خبلل تحديد  -3

وطبيعة القرارات التي يشارك فييا األفراد بشكل تدريجي  أنواع
 .وتقييم نوعية ىذه القرارات بشكل يومي

تكوين فرق العمل: فبلبد أن تتضمن جيود تمكين األفراد  -4
استخدام أسموب الفريق حتى يكون لؤلفراد القدرة عمى أبداء الرأي 
اد فيما يتعمق بوظائفيم من خبلل العمل بشكل مباشر مع أفر 

 .آخرين
المشاركة في المعمومات: لكي يمكن األفراد من اتخاذ  -5

قرارات أفضل لممؤسسة التربوية فيم بحاجة لمعمومات عن 
 وظائفيم والمؤسسة التربوية ككل. 

اختيار األفراد المناسبين: يجب اختيار األفراد الذين يمتمكون  -6
التالي القدرات والميارات لمعمل مع اآلخرين بشكل جماعي, وب

يفضل أن تتوافر معايير واضحة ومحددة الختيار األفراد 
 .المتقدمين لمعمل

توفير التدريب: التدريب يعد أحد المكونات األساسية لتمكين  -7
األفراد, حيث يجب تتضمن جيود المؤسسة التربوية توفير برامج 
تدريبية كحل المشكبلت, واالتصال والتحفيز لرفع المستوى 

 .ني ليمالمياري والف
االتصال لتوصيل التوقعات: يتم من خبلل تحديد أىداف  -8

لؤلفراد الممكنين التي يجب تحقيقيا كل سنة, وتمك األىداف 
 .يجب أن تتعمق بأداء العمل أو التعمم والتطوير

وضع برامج لممكافآت والتقدير: لنجاح جيود تمكين األفراد  -9
المؤسسة التربوية,  يجب أن يتم ربط المكافآت والتقدير بأىداف

 .أي أن يتم تصميم نظام لممكافآت يتبلءم مع األداء
عدم استعجال النتائج: يجب عمى اإلدارة عدم استعجال  -10

الحصول عمى نتائج سريعة, فالتمكين عممية شاممة, وتأخذ وقتا, 
 ].29] وتتضمن جميع األطراف في المؤسسة التربوية

 :فوائد التمكين الوظيفي
ن الوظيفي العديد من الفوائد التي تعود عمى الفرد لمتمكي. 1

 :والمنظمة, وىي عمى النحو التالي
أوال: بالنسبة لممنظمة: تحسن في مستوى اإلنتاجية كمًا ونوعًا, 
وانخفاض نسبة الغياب والدوران في العمل, مساعدة المنظمة في 
برامج التطوير والتجديد فالموظف الممكن أكثر رغبة في التغيير 
وأقل مقاومة لمتغيير, كذلك زيادة فرص اإلبداع واالبتكار نتيجة 
لحرية التصرف وتشجيع العاممين عمى روح المبادرة والتفكير 
الخبلق وتقديم أفكار خبلقة, كما تعمل عمى تعزيز القدرة 

 ].30] التنافسية لممنظمة, وزيادة التعاون في حل المشكبلت
 :ثانيا: بالنسبة لمفرد

 .نتماء والوالءتحقيق اال -1
المشاركة الفاعمة: تمكين الموظفين يساىم في رفع مستوى  -2

 الفاعمة.مشاركتيم والمشاركة الناجمة عن التمكين ىي المشاركة 
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 .تطوير مستوى أداء العاممين -3
اكتساب المعرفة والميارة: إن نجاح برامج التمكين تتوقف  -4

 .الموظفعمى توافر المعرفة والميارة, والقدرة لدى 
شعور الموظف "بمعنى الوظيفة": الموظف الممكن يدرك  -5

قيمة العمل بشكل أكبر من غيره, وخاصة عندما يستشعر 
سيطرتو عمى ميام العمل ويدرك قيمة نفسو ودوره في التأثير 

 .عمى النتائج
 ].8] تحقيق الرضا الوظيفي: -6

 :معوقات التمكين الوظيفي
وقات التي قد تحد من قدرتيا قد تواجو المنظمات بعض المع 

 :عمى تطبيق تمكين العاممين, ومن تمك المعوقات ما يمي
 .البناء التنظيمي اليرمي -1
 .السرية في تبادل المعمومات -2
 .تفضيل أسموب القيادة اإلدارية التقميدية -3
 ].30] عدم الثقة اإلدارية -4
 .المركزية الشديدة في سمطة اتخاذ القرارات -5
 .نظام التحفيز ضعف -6
 ].28] ضعف التدريب والتطوير الذاتي -7
 .خوف اإلدارة العميا من فقدان السمطة -8
 .خوف العاممين من تحمل المسؤولية والمسألة -9

األنظمة واإلجراءات الصارمة التي ال تشجع عمى المبادأة  -10
 .واالبتكار

 ].29] عدم الرغبة في التغيير -11
 :يثانيا: الوالء التنظيم

حظي مفيوم الوالء التنظيمي بوجو عام باىتمام الباحثين      
في مجال عمم النفس واالجتماع منذ فترة طويمة, إال أنو لم يمق 
االىتمام الكافي في مجال اإلدارة إال بعد ظيور المدرسة 
السموكية في اإلدارة في بداية الستينات من القرن الماضي حيث 

 ات اإلنسانية في المنظماتأكدت بشكل جمي أىمية العبلق
 اتجاه أو توجو يربط أو  [. فالوالء التنظيمي كما يرى شيمدون31]

 ].32] يعّمق ذات الشخص بالمنظمة

 [ أن الوالء التنظيمي33] وفي ىذا الصدد ذكر العساف     

Organizational loyalty  يتمثل في:" ارتباط الفرد عاطفيا
الذاتية بأىدافيا وقيميا,  ووجدانيا بالمنظمة وفخره وقناعتو

وتكريس حياتو ليا, والتضحية بمصالحو من أجميا, بغض 
 ."النظر عن المكاسب التي يحققيا الفرد من المنظمة

 أىمية الوالء التنظيمي
ترجع حقيقة أىمية الوالء التنظيمي لدى الموظف كما أجمع      

التي عمييا الميتمين بيذا المجال إلى أنو يعتبر أىم العوامل 
تحدد فعالية وكفاءة المنظمة, فكمما كان مستوى الوالء التنظيمي 
مرتفعًا كان مستوى األداء الوظيفي مرتفعًا, كذلك كان مستوى 
الغياب منخفضًا وكان معدل دوران العمل أقل, إضافة إلى ذلك 
فإن أثر الوالء التنظيمي في حياة العاممين قد تمتد إلى حياتيم 

لعمل, فقد اتضح أن الموظف صاحب الخاصة خارج نطاق ا
الوالء التنظيمي المرتفع يشعر بدرجة عالية من الرضا والسعادة 

 ].34] واالرتباط العائمي
إلى أن الوالء التنظيمي يعتبر من  Steers [35] وقد أشار     

العوامل األساسية في التعرف عمى مدى توافق األفراد مع 
أن األفراد الذي يظيرون منظماتيم, حيث توصل في دراستو إلى 

والء تنظيميا مرتفعا يميمون أكثر إلى بذل المزيد من الجيد 
والعمل ألجل المنظمة, كما يظيرون أيضا تأييدا واضحا لقيم 
المنظمة, ويستمرون في وظائفيم لفترات أطول من غيرىم. وال 
شك أن مثل ىؤالء الموظفين ىم الفئة المفضمة عند أصحاب 

لون مستويات عالية من الجيد في العمل. ونسب العمل ألنيم يبذ
غيابيم تقل عن بقية الموظفين, ويسيمون بشكل إيجابي في 

 .زيادة النمو االقتصادي في مؤسساتيم وفي المجتمع ككل
 :أبعاد الوالء التنظيمي

تناولت بعض دراسات الوالء التنظيمي مفيومو بشكل عام في  
لمختمفة التي يتكون منيا, بداية ظيوره دون النظر إلى أبعاده ا

ولكن الدراسات البلحقة أظيرت عدة أبعاد لموالء التنظيمي, ومن 
[ حيث قاما بمراجعة شاممة ألدبيات 36] ذلك دراسات ماير وآلن

الوالء التنظيمي, حيث الحظا أنو يمكن تصنيف جميع وجيات 
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النظر السابقة تحت ثبلث أفكار عامة مختمفة, وىي كما في 
 ]:37] درويش

 أبعاد الوالء
 االرتباط الوجداني
 التكاليف المدركة

 اإلحساس بالواجب
 :وسميا ماير وآلن تمك األبعاد بـ

 الوالء الوجداني
 الوالء المستمر
 الوالء المعياري

 :وسنستعرض اآلن تمك األبعاد بشيء من التفصيل
 Affective Loyalty الوالء الوجداني( 1

د الوالء في االرتباط العاطفي بين يتمثل البعد األول من أبعا     
الفرد والمؤسسة التي يعمل بيا, وفييا يكون الفرد منسجما مع 

 .أىداف المؤسسة ويرغب في االستمرار فييا
[ فقد عرف كانتر 38وترتد جذور الوالء الوجداني إلى كانتر ] 

الوالء عامة عمى أنو "رغبة التمثيل االجتماعي لدى األفراد نحو 
 .ووالئيم لمنظام االجتماعي منح طاقتيم

ويتضح من ذلك أن كانتر كان من أوائل من لفت االنتباه      
إلى أىمية المكون الوجداني لموالء التنظيمي متمثبًل في مشاعر 

[ أنو مع بداية 37] الفرد بالوالء نحو المنظمة. ويشير درويش
 Porter et al., 1974 السبعينيات ركزت دراسة بورتر وآخرون

ى االرتباط الوجداني بالمنظمة, فمن وجو نظرىم فإن الفرد عم
الذي لديو والء وجداني يتوحد مع المنظمة ويندمج فييا ويبذل 

 .أقصى جيده من أجل تحقيق أىدافيا
ومع بداية الثمانينيات جاءت دراسة مودي      

كتطوير لمفيوم الوالء   (Mowday et al., 1982)وآخرون
ورتر وآخرون, ونتج عن دراساتيم تطوير الوجداني الذي طرحو ب

 عليهاقائمة استقصاء لقياس الوالء التنظيمي أطمق 

Questionaire organizationa lLoyalty. 

 الوالء الوجداني باعتباره  [36]وآلن  في حين عرَّف ماير     

أحد المكونات الثبلثة لموالء التنظيمي وذكرا أنو يشير إلي:" 
لمنظمة الذي يشعر الفرد بمقتضاه بالتوحد االرتباط العاطفي با

 .مع المنظمة ويستمتع بعضويتو فييا
 Continuance Loyalty: الوالء المستمر( 2

[ مفيوم الوالء المستمر كأحد مكونات 36قدم ماير وآلن ]     
نموذجيما الثبلثي األبعاد لموالء التنظيمي, وذىبوا إلى أن الوالء 

الوالء المرتكز عمى التكاليف التي  المستمر ىو:" يشير إلى ذلك
 .تقترن بترك الموظف العمل بالمنظمة

[ مفيوما لموالء المستمر مشابو لمفيوم 39وذكر ماير وآخرون ] 
ماير وآلن حيث عرفوا الوالء المستمر بأنو:" الوالء المؤسس عمى 

 ."التكمفة التي تترتب عمى ترك الفرد لممنظمة
 -Side عن الرىانات الجانبية وتمثل نظرية ىاورد بيكر     

Bets (1960) األساس النظري لمفيوم الوالء المستمر حيث  م
يشير بيكر في دراستو الرائدة عن مفيوم الوالء كما جاء في 

[ إلى أن الوالء:" يحدث حال وجود عائد استثماري 23] رسمي
مما يحدو بالفرد إلى ربط مختمف االىتمامات الطارئة في خط 

نشاط. إذ يرتبط بقاء الفرد في تنظيم ما بقدر العائد متسق من ال
منو نتيجة المشاركة وحيث يقوم الفرد بتقييم مدى الخسارة عند 

 ترك ىذا التنظيم".
  Normative Loyalty:الوالء المعياري( 3

م( 1961ترتد جذور الوالء المعياري إلى جيود اتذويوني )     
د أشكال االندماج في عندما تحدث عن االندماج األخبلقي كأح

المنظمة, حيث ذىب اتذويوني إلى أن الوالء األخبلقي )الوالء 
[ يمثل: "توجيًا إيجابيًا عميقًا 23المعياري( كما أورده رسمي ]

األىداف وقيم ومعايير نحو التنظيم استنادًا إلى توحد الفرد مع 
 .السمطة"

دافو كانت ويبلحظ أن فكرة استدماج الفرد لقيم التنظيم وأى     
موضع اىتمام دراسات عديدة )مثل دراسات بورتر وزمبلئو(, إال 
أن ىذه الدراسات استخدمت ىذه الفكرة لئلشارة إلى الوالء 

 .الوجداني
 ألبعاد الـــوالء[ الوالء المعياري كبعد ثالث 36وآلن ] وقدم ماير   
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[ بأنو: الوالء النابع من الشعور 37] وعرفاه كما ذكره درويش
لواجب أو االلتزام األدبي واالعتقاد أن الشيء الصحيح با

 .واألخبلقي ىو البقاء بالمنظمة
واعتمد ماير وآلن في شرح مقدمات الوالء المعياري عمى      

لمحددات الوالء المعياري   Wiener (1982)وينرتفسير 
وميكانزمات إنتاجو, حيث يرى وينر أن الوالء المعياري يحدث 

يجاد نوع معين من اإلخبلص نتيجة لجيود ال مؤسسة في خمق وا 
والوالء لممؤسسة التي يعمل بيا الموظف وذلك من خبلل 
سياسات تسعى لدمج الموظف من الناحية االجتماعية في 
المؤسسة وخمق الوالء واالنتماء ليا, وبالتالي يزداد الوالء 
المعياري لمموظف نتيجة لعمميات التنشئة االجتماعية وعمى 

الموظف أن ىذه العمميات تؤكد عمى بناء حالة من البقاء إدراك 
 المخمص لممنظمة.

 العوامل المؤثرة في تكوين الوالء التنظيمي
تعددت العوامل المساعدة عمى تكوين الوالء التنظيمي لدى 
األفراد, وىي كل متكامل مترابط مع بعضو, وكل عامل لو نسق 

 .ومساىمة معينة في تحقيق الوالء التنظيمي
السياسات: ضرورة العمل عمى تبني سياسات داخمية تساعد  -1

عمى إشباع حاجات األفراد العاممين في التنظيم. فإذا أشبعت 
حاجات اإلنسان فإن ذلك سيترتب عميو شعور الفرد بالرضا 

 .واالطمئنان واالنتماء, ثم الوالء التنظيمي
ا وضوح األىداف: كمما كانت األىداف واضحة ومحددة كمم -2

 .كانت عممية إدراك وفيم األفراد لموالء التنظيمي لممنظمة أكبر
العمل عمى تنمية مشاركة األفراد العاممين في التنظيم:  -3

تساعد المشاركة من قبل األفراد العاممين بصورة إيجابية عمى 
 .تحقيق أىداف التنظيم وتعزز والئيم لممنظمة

متع العاممين العمل عمى تحسين المناخ التنظيمي: أن ت -4
بمناخ تنظيمي مبلئم من حيث الوفاق والتعاون والعدالة والمساواة 
لموصول إلى تحقيق األىداف التنظيمية والفردية يعزز من الثقة 
المتبادلة, ويرفع الروح المعنوية, ويزيد من درجة الرضا 

 ].40] الوظيفي, ويدعم الشعور بالوالء واالنتماء التنظيمي

ناسبة من الحوافز: إن توفير األنظمة تطبيق أنظمة م -5
المناسبة يؤدي إلى زيادة الرضا عن المناخ التنظيمي , وبالتالي 

 .زيادة الوالء التنظيمي
العمل عمى بناء ثقافة مؤسسية: إن االىتمام بإشباع حاجات  -6

العاممين والنظر إلييم كأعضاء في بيئة عمل واحدة تحاول 
ادىا, وتعمل عمى توفير درجة ترسيخ معايير أداء متميز ألفر 

كبيرة من االحترام المتبادل بين اإلدارة وبين األفراد العاممين 
 .سيترتب عميو زيادة قوة تماسك المنظمة, وزيادة الوالء ليا

نمط القيادة: يقع عمى عاتق اإلدارة دور إقناع اآلخرين في  -7
عمى جو عمل مناسب, واإلدارة الناجحة ىي تمك اإلدارة القادرة 

كسب التأييد الجماعي إلنجاز األعمال من خبلل تنمية ميارات 
 ].20] األفراد اإلدارية باستخدام أنظمة الحوافز المناسبة

 :الدراسات السابقة. 4
يعد موضوع التمكين الوظيفي والوالء التنظيمي من      

المواضيع الحديثة التي القت اىتمامًا كبيرًا من قبل الباحثين 
د قامت الباحثة بعمل مسح لكل ما استطاعت الوصول مؤخرًا. وق

إليو من دراسات سابقة حول متغيرات الدراسة من دراسات عربية 
 :وأجنبية وفيما يمي عرض ألىم تمك الدراسات

 :أوال: الدراسات العربية واألجنبية المتعمقة بالتمكين الوظيفي
ي وأثره [ فقد ىدفت إلى دراسة التمكين الوظيف9] دراسة نافع    

عمى أداء العاممين في جامعة الطائف, وقد توصمت الدراسة إلى 
عدد من النتائج من أىميا: أن ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية 

الثقافة التنظيمية, والمشاركة, ) بين مقومات التمكين الوظيفي
والتدريب المستمر, والثقة اإلدارية, ووضوح الدور, والحصول 

العمل( ومستوى أداء العاممين في جامعة عمى المعمومات, وفرق 
الطائف. كما أظيرت النتائج أن ىناك عبلقة ذات داللة 
إحصائية بين أبعاد التمكين الوظيفي وأداء العاممين في جامعة 
الطائف, وأن ىناك أربعة متغيرات فقط تمثل أبعاد التمكين 
ن الوظيفي)األىمية, والكفاءة, واالختيار, والتأثير( وتتمتع دو 

غيرىا بعبلقات ذات داللة إحصائية فيما بينيا وبين األداء 
 رات ـذه المتغيــل ىــف, وتتمثــائـة الطـــي جامعـــن فــي لمعامميـــالوظيف
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 .حسب درجة أىميتيا في األىمية, والكفاءة, والتأثير, واالختيار
[ عمى التمكين 41في حين ركزت دراسة القضاة والطروانة ]     

لممرأة حيث ىدفت الدراسة إلى معرفة واقع التمكين  اإلداري
اإلداري لممرأة في الجامعات األردنية العامة والمعوقات التنظيمية 
واالجتماعية والشخصية المؤثرة فيو, ولقد استخدمت االستبانة 
كأداة لجمع البيانات وتم توزيعيا عمى عينة الدراسة والبالغة 

ريس في الجامعات األردنية ( من أعضاء ىيئة التد444) عددىا
م(, وقد وتوصمت الدراسة إلى 2007-2006لمعام الدراسي )

عدد من النتائج من أىميا: أن واقع التمكين اإلداري لممرأة في 
الجامعات األردنية العامة بأبعاده الخمسة جاء متوسطا, وجاءت 
تصورات أفراد عينة الدراسة لممعوقات التنظيمية واالجتماعية 

ية المؤثرة في تمكين المرأة بدرجة متوسطة, وأشارت والشخص
نتائج الدراسة إلى أثر ذي داللة إحصائية لممعوقات الشخصية 
ومدة الخدمة في الجامعة عمى التمكين, وكذلك لمتفاعل بين مدة 
الخدمة والرتبة األكاديمية عمى التمكين, وكذلك ووجود فروق 

أة في الجامعات ذات داللة إحصائية لمتمكين اإلداري لممر 
 .األردنية العامة ومتغير المعوقات الشخصية

[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى 24] أما دراسة المبيض وعواد     
عين مدركات العاممين بالوظائف اإلدارية بمستشفيات جامعة 

األىمية, الكفاءة, القدرة عمى شمس ألبعاد التمكين األربعة)
الدراسة إلى بحث مجموعة  االختيار, التأثير(, كما تيدف كذلك

من محددات كل بعد من األبعاد األربعة لمتمكين, باإلضافة إلى 
دراسة نتائج أو تتابعات مدركات العاممين لكل بعد من األبعاد 
األربعة لمتمكين. وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من 
أىميا: يدرك العاممين بالوظائف اإلدارية البعد األول 

األىمية( بدرجة أعمى من المتوسط, وبعد )الكفاءة( لمتمكين)
بدرجة تقترب إلى المرتفعة إلى حد ما, وبعد )االختيار( بدرجة 
تقترب لممنخفضة, وبعد )التأثير( بدرجة تقل عن المتوسط. إن 
مدركات الدعم التنظيمي تؤثرا تأثيرا طرديا معنويا في ثبلث أبعاد 

الختيار والتأثير. ال توجد لمتمكين وىي األىمية والقدرة عمى ا
اختبلفات جوىريا بين مدركات الذكور ومدركات اإلناث ألي بعد 

من األبعاد األربعة لمتمكين. إن النزوع لترك العمل يتأثر تأثيرا 
عكسيا معنويا ببعدي التمكين األىمية والقدرة عمى االختيار وال 

 .يتأثر ببقية أبعاد التمكين
العمري, أيمن أحمد, ونداء في حين اتجيت دراسة      

[ إلى التعرف عمى درجة ممارسة مديري المدارس 42] مصطفى
لتمكين المعممين وعبلقتو بوالء المعممين التنظيمي من وجية 
نظر معممي مدارس محافظة العاصمة, ومن خبلل توزيع 
استبانتي تمكين المعممين والوالء التنظيمي عمى عينة مكونة من 

ممة في مدارس محافظة العاصمة )عمان( ( معمما, ومع1450)
أظيرت نتائج الدراسة: أن المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة 

(, 3.92) مديري المدارس لتمكين المعممين كانت مرتفعة بمغت
(, وبينت النتائج الدراسة وجود 3.69) أما الوالء التنظيمي فبمغت

ن عبلقة إيجابية بين درجة ممارسة مديري المدارس لتمكي
المعممين ووالء المعممين التنظيمي إذ بمغت قيمة معامل االرتباط 

(0.66.( 
[ عمى التعرف عمى العبلقة 4] بينما ركزت دراسة العمري     

بين التمكين الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى القيادات األكاديمية 
( 230في جامعة الممك سعود, ولتحقيق ىذا اليدف تم توزيع )

أفراد العينة وتم استخدام عدد من األساليب استبانة عمى 
اإلحصائية لئلجابة عن أسئمة الدراسة, ولقد توصمت الدراسة إلى 

 :مجموعة من النتائج من أىميا
اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحو كل من التمكين الوظيفي  -

 .وااللتزام التنظيمي كانت بدرجة جيدة
ت التمكين الوظيفي اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحو مجاال -

كانت بدرجة عالية )موافق( في مجال حرية االختيار, والفعالية 
 الذاتية, والتأثير, أما مجال معنى العمل فكانت بدرجة عالية جدا
 )موافق تماما(. أما بالنسبة لبللتزام التنظيمي فكانت بدرجة عالية

 (.)موافق
وجود فروق  بالنسبة لمتمكين الوظيفي: أظيرت نتائج الدراسة -

ذات داللة إحصائية في اتجاه أفراد عينة الدراسة نحو التمكين 
الوظيفي في مجال )التأثير( باختبلف المنصب اإلداري وفي 
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مجال )معنى العمل( باختبلف العمر وفي مجال )الفعالية 
 .الذاتية( باختبلف عدد سنوات الخبرة في المنصب الحالي

سة في مجال التمكين [ درا8] في حين أجرى الحربي     
الوظيفي وىدفت دراستو إلى وضع تصور مقترح لتفعيل عممية 
تمكين أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة وتحقيق رضاىم 
الوظيفي. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: بالنسبة 
لتأثير كل من: جنسية عضو ىيئة التدريس ونوع الجامعة عمى 

ة التدريس, أظيرت النتائج مستوى التمكين لدى أعضاء ىيئ
)عريقة أما ناشئة(  وجود فرق دال إحصائيا تعزى لنوع الجامعة

في مستوى التمكين لصالح الجامعات العريقة, ووجود فروق دالة 
إحصائيا طبقا لجنسية عضو ىيئة التدريس في مستوى التمكين 
لصالح مجموعة السعوديين. بالنسبة لتأثير كل من: جنسية 

تدريس ونوع الجامعة عمى مستوى الرضا الوظيفي عضو ىيئة ال
لدى أعضاء ىيئة التدريس, أظيرت النتائج وجود فرق دال 
إحصائيا تعزى لنوع الجامعة)عريقة أما ناشئة( في مستوى الرضا 
الوظيفي لصالح الجامعات العريقة, ووجود فروق دالة إحصائيا 
ح طبقا لجنسية عضو ىيئة التدريس في مستوى الرضا لصال

مجموعة السعوديين. كما أظيرت الدراسة أن التمكين يرتبط 
 .إيجابيا بالرضا الوظيفي

[ دراسة ىدفت لمكشف عن 43] كما وأجرى بايكر وآخرون     
( 139العبلقة بين التمكين ومستويات الرضا الوظيفي لدى )

أستاذا لدرجة الزمالة في التمريض, وقد استخدمت الدراسة 
ومقياس التمكين النفسي والمسح ظروف فاعمية العمل 

التشخيصي, وتوصمت الدراسة إلى أن غالبية األستاذة راضيين 
عن وظائفيم كأعضاء ىيئة تدريس في التمريض, وأنيم 
يشعرون بالتمكين في أماكن عمميم, كما أظيرت النتائج وجود 

 .عبلقة ارتباطية بين التمكين الوظيفي والرضا الوظيفي
[ ركزت الدراسة عمى البحث 44] ر ورونالدوفي دراسة مكارث    

في دور عمداء كميات المجتمع, وعبلقتيم مع العاممين في عدد 
من كميات المجتمع في الواليات المتحدة, وتوصمت الدراسة إلى 
وجود بعض الخصائص غير االيجابية التي يتسم بيا المناخ 

طريقة التنظيمي ليذه الكميات, وىي سيادة النمط األوتوقراطي, و 
اتخاذ القرار من أعمى إلى أسفل, كما توصمت الدراسة إلى أن 
مجموعة السمات السمبية تشكل معوقات لتمكين العمداء 
والعاممين بما فييم أعضاء ىيئة التدريس. واقترحت الدراسة 
مجموعة من االستراتيجيات, وذلك لممساعدة في تمكين 

ن, ومسيمين العاممين, وتغيير دور العمداء ليكونوا مطوري
تاحة الفرصة لمعاممين المشاركة في اتخاذ القرار  .لمرؤوسييم, وا 

[ فقد تناولت الدور القيادي 45أما دراسة عارف والياس ]      
لئلدارة وأعضاء ىيئة التدريس في جامعة باكستانية من خبلل 
معرفة التغيرات في تقديم الخدمات المتكاممة في التسجيل 

التي تقدميا الجامعة في بداية كل فصل  والخدمات االستشارية
دراسي في جامعة الىور, واستخدم الباحثان المقاببلت والمسوح 
لمتحقق من رضا المستفيدين, كذلك استخدم الباحثان التحميل 
العاممي والنمذجة في تحميل البيانات الكمية, وأظيرت نتائج 

طبقتيا الدراسة االختبلفات في أسموب القيادة التي اعتمدتيا و 
اإلدارة في التعامل مع أعضاء ىيئة التدريس, كما أظيرت 
الدراسة قمة تمكين أعضاء ىيئة التدريس وأن رضاىم عن 

 .الخدمات االستشارية كان سالبا
 :ثانيا: الدراسات العربية واألجنبية المتعمقة بالوالء التنظيمي

 [ وىدفت إلى اختبار العبلقة بين أنماط46دراسة العمري ]    
القيادة والوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك 
سعود, وذلك باستخدام عينة عشوائية تبمغ مائة وأربعين فردًا. 
وقد تم استخدام مقياس بورتر وآخرين لقياس مستوى الوالء 

 :التنظيمي لدى أفراد العينة. وأظيرت النتائج ما يمي
ألعضاء ىيئة  وجود مستوى عاٍل من الوالء التنظيمي -

 .التدريس
الخدمة  –السن  - ال يوجد تأثير لمسمات الديموغرافية )الدخل -

الدرجة الوظيفية( في تحديد مستوى الوالء  - في العمل الحالي
 .التنظيمي

دراسة ىدفت  [47وفي دراسة مشابية أجرى العتيبي والسواط ]
إلى تحقيق مجموعة من األىداف وىي: قياس الوالء التنظيمي 
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لمنسوبي جامعة الممك عبد العزيز, ثم تحديد العوامل التي تؤثر 
إيجابيًا أو سمبيًا عمى الوالء التنظيمي, وأخيرًا معرفة العبلقة بين 

 :األبعاد المكونة لموالء. وتوصمت الدراسة إلى
 .وجود درجة متوسطة من الوالء التنظيمي لدى أفراد العينة -
لة االجتماعية( تأثير عمى أن لمصفات الشخصية )السن والحا -

الوالء المستمر والوالء األخبلقي, بينما كان لسنوات الخدمة تأثير 
 .عمى الوالء العاطفي

وجود تأثير قوي لخصائص العمل عمى الوالء العاطفي  -
واألخبلقي وتأثير بسيط عمى الوالء المستمر. ولممناخ 

فقط, االجتماعي تأثير قوي عمى الوالء العاطفي واألخبلقي 
ولمكافآت الوظيفة تأثيرا قوي عمى الوالء العاطفي واألخبلقي 
وتأثير بسيط عمى الوالء المستمر. قوية ومتبادلة بين الوالء 
العاطفي واألخبلقي, كما أن لموالء العاطفي واألخبلقي تأثير 

 .متوسط عمى الوالء المستمر
عمى قياس  [31وفي اتجاه آخر ركزت دراسة المعيوف ]    
ة الوالء التنظيمي لدى موظفي القطاع العام السعوديين درج

بالمممكة, وتحديد مدى وجود اختبلفات إحصائية في الوالء 
التنظيمي لدى المبحوثين تبعًا لممتغيرات الشخصية والتنظيمية, 
ومصادر االختبلف في الوالء لكل متغير من المتغيرات 

المرتبة  -المؤىل –الحالة االجتماعية  -)العمر الشخصية
 :توصمت الدراسة إلى أن مدة الخدمة(. –الوظيفية 

درجة والء الموظفين في القطاع العام بالمممكة عالية إلى حد  -
ما, وأن مستوى الوالء يختمف جوىريًا تبعًا الختبلف كل من 

 .المتغيرات الشخصية والتنظيمية
 الموظفين األقل والًء ىم الموظفون الذين تتراوح أعمارىم ما -

 .سنو 39-30بين 
سنو كانوا أكثر والًء  50الموظفون الذين تزيد أعمارىم عن  -

 (.لمنظماتيم )الوالء يزداد مع تقدم العمر
 .درجة الوالء التنظيمي تتدنى بارتفاع المستوى التعميمي -
 .ارتفاع معدل الوالء التنظيمي مع زيادة عدد سنوات الخدمة -
 وى ــــــــة ىدفت إلى معرفة مست[ دراس48] كما أجرى سبلمة       

االنتماء الميني والرضا الوظيفي والعبلقة بينيما لدى أعضاء 
الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية, كما ىدفت أيضا إلى 

بة تحديد دور كل من متغيرات )الجنس, والمؤىل العممي, والرت
العممية, والخبرة اإلدارية, والمركز الوظيفي, والجامعة( عمى 
مستوى االنتماء الميني, والرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة 

 :التدريس في الجامعات الفمسطينية(. وتوصمت الدراسة إلى
في وجود انتماء ميني كبير لدى أعضاء الييئة التدريسية  -

أي حصمت عمى درجة %( 78.6الجامعات الفمسطينية وبنسبة )
 .مرتفعة

النتائج أن متغير الجنس ال يؤثر عمى درجة الرضا  أظيرت -
الوظيفي واالنتماء الميني لدى أعضاء الييئة التدريسية في 
الجامعات الفمسطينية, بينما المتغيرات األخرى كان ليا أثر عمى 

 .درجة االنتماء الميني والرضا الوظيفي
ىدفت إلى معرفة العبلقة بين  فقد Keiser [49] أما دراسة

إحساس المعممين بالتمكين ووالئيم التنظيمي. استخدمت الباحثة 
االستبانة كأداة لجمع البيانات المطموبة وتم تطبيقيا عمى عينة 

 :( معممًا. وتوصمت الدراسة إلى917عشوائية من )
وجود نوع من التمكين لممعمم والذي ُيعزى إليو التغيير في  -

 .لتنظيمي ككلالوالء ا
أن النمو الميني كمكون لمتمكين ساىم أكثر في تغيير كافة  -

 .أبعاد الوالء التنظيمي
[ دراسة ركزت عمى مقارنة الوالء 50] في حين أجرى باولز     

التنظيمي, والرضا الوظيفي, والميل لمبقاء في العمل لدى 
, وقد أعضاء الييئة التدريسية في جامعات والية تنيسي األمريكية

نتائج الدراسة إلى وجود درجات مرتفعة من الوالء التنظيمي, 
والرضا الوظيفي, والميل لمبقاء في العمل في ىذه الجامعات, 
كما أظيرت النتائج أيضا أن مستوى الوالء التنظيمي والرضا 
عن العمل في الجامعات األىمية أعمى منو في الجامعات 

 .الحكومية
ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير  [51أما دراسة أكينو ]     

الحوافز غير المادية عمى الوالء التنظيمي والميني لمدرسي 
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المرحمة الجامعية في الفمبين, وتوصمت الدراسة إلى أن النساء 
أكثر والء من الرجال, وأن المتزوجين أكثر والء من غير 
ن المتزوجين. ووجدت الدراسة من ناحية أخرى ارتباطًا إيجابيًا بي

الوالء التنظيمي والعمر والتحصيل األكاديمي والتثبيت في 
الخدمة بينما لم تكن العبلقة ذات داللة بين الوالء التنظيمي 

 .وعدد سنوات الخبرة
 :من االستعراض السابق لمدراسات السابقة نجد التالي

رغم االىتمام المتزايد بموضوعي التمكين الوظيفي والوالء  -
ا يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنيا التنظيمي, إال أن م

من الدراسات القميمة التي عممت في البيئة العربية عمى حد عمم 
 .الباحثة وىذا يكسبيا أىمية خاصة

يبلحظ أن بعض الدراسات السابقة قد طبقت التمكين وعبلقتو  -
بالوالء عند المعممين, لذا فإن ىذه الدراسة ىي أول دراسة عمى 

الباحثة بحثت في التمكين وعبلقتو بالوالء عند أعضاء  حد عمم
ىيئة التدريس مراعية تأثير المتغيرات الديمغرافية عمى متغيرات 

 (.الدراسة )التمكين الوظيفي, والوالء التنظيمي
أن ىذه الدراسة سوف تشتمل عمى دراسة أبعاد التمكين  -

مل( التي الوظيفي)التأثير, حرية االختيار, الكفاءة, معنى الع
 .شممتيا بعض الدراسات السابقة

 . الطريقة واالجراءات5
 الدراسة منهجأ. 

اعتمدت الدراسة عمى منيجين من مناىج  :أسموب الدراسة
 :البحث العممي لتحقيق أىدافيا وىما

 أوال: البحث الوصفي التحميمي: وفي ىذا المنيج اعتمدت الدراسة 

تبي لتغطية ىذا عمى التحميل النظري وأسموب البحث المك
الجانب وذلك من خبلل مراجعة المصادر الثانوية المتمثمة في 
األدبيات والدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة وذلك 
بالمغتين العربية واإلنجميزية عن طريق االطبلع عمى الكتب 
والمراجع والدوريات والرسائل العممية واألبحاث المنشورة وغير 

ك لمعرفة العبلقة بين التمكين الوظيفي والوالء المنشورة وذل
 .التنظيمي

ثانيا: المسح الميداني: والذي يعد مناسبًا لطبيعة ىذه الدراسات 
بوصفيا دراسات تيتم بتقصي اآلراء ومعرفة االتجاىات وذلك 
بيدف تشخيص مشكمة الدراسة وتحميميا باستخدام استبانة 

 .صممتيا الباحثة
 ينتهامجتمع الدراسة وعب. 
يشمل مجتمع الدراسات جميع أعضاء ىيئة التدريس بكمية     

( عضو ىيئة 165التربية بجامعة الطائف, والبالغ عددىم )
تدريس حسب إحصائية تم الحصول عمييا من عمادة شؤون 
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة, ونظرا لصغر حجم مجتمع 

ذا المجتمع الدراسة فقد قامت الباحثة باختيار جميع مفردات ى
 .ليكون عينة الدراسة

 وبمغ عدد االستبانات التي تم توزيعيا عمى أفراد العينة     
(, واستبعدت 94( استبانة وبمغ عدد االستبانات العائدة )165)

( استبانة لعدم الصبلحية وبذلك أصبح ما تم إدخالو 9) عدد
%( من إجمالي 51( استبانة تمثل )85) وتحميمو عدد

الموزعة. والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة  االستبانات
 :حسب متغيرات الدراسة

 1جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

 الخبرة الرتبة األكاديمية الجنس المتغير
 5أقل من  أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد أنثى ذكر المستويات

 سنوات
 -سنوات 5من 

 10أقل من 
 سنوات

 10من 
أقل  -نواتس

 سنة 15من 

سنة  15
 فأكثر

 8 13 43 21 10 12 63 51 34 المجموع
 %9 %15 %50 %24 %11 %14 %74 %60 %40 النسبة المئوية

 100% 100% 100% 
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 أداة الدراسة ج. 
من خبلل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة توصمت      

االختيار,  )حرية الباحثة إلى عدد من أبعاد التمكين الوظيفي
( ويحتوى كل بعد معنى العمل, التأثير )الفعالية الذاتية(, الكفاءة

عمى عدد من األسئمة وىي مناسبة إلى حد كبير مع أىداف 
الدراسة الحالية, إال أن الباحثة قامت بإضافة بعض العبارات 
جراء بعض التعديبلت البسيطة عمى االستبانة بحيث تكون  وا 

دراسة الحالية. وقد احتوت االستبانة عمى أكثر مناسبة ألىداف ال
 :ثبلث أقسام رئيسة عمى النحو التالي

القسم األول: يحتوى عمى مقدمة من الباحثة تبين اليدف من 
الدراسة ودعوة إلى اإلجابة عن أسئمة االستبانة مع التأكيد ليم 
بأن المعمومات التي سيقدمونيا ستبقى طي الكتمان وستستخدم 

 .العممي فقطألغراض البحث 
 القسم الثاني: يحتوى مجموعة من أسئمة البيانات الشخصية

 (.)الجنس, والرتبة األكاديمية, والخبرة
القسم الثالث يقيس مفيوم التمكين الوظيفي: يتم قياس ىذا 
المفيوم باستخدام أسئمة متعددة وذات إجابة مغمقة تم اختيارىا 

عة أبعاد وكل بعد من الدراسات السابقة ويتكون القياس من أرب
يتضمن عدد من األسئمة ويطمب من المبحوث أن يبدى رأيو في 
مدى موافقتو أو عدم موافقتو وىذه األبعاد موزعة عمى النحو 

 :التالي
 .( أسئمة لقياس بعد حرية االختيار7البعد األول: ويتضمن )
 .( أسئمة لقياس بعد الكفاءة10البعد الثاني: ويتضمن )

 .( أسئمة لقياس معنى العمل6يتضمن )البعد الثالث: و 
 .( أسئمة لقياس التأثير6البعد الرابع: ويتضمن )

 وقد تم اعتمد في إجابات ىذا القسم عمى سمم ليكرت الخماسي
(Likert) ( أوافق تمامًا, ورقم 5وذلك عمى النحو التالي: رقم )

( أعارض, ورقم 2( أوافق إلى حد ما, ورقم )3( أوافق, ورقم )4)
 .أعارض تماماً ( 1)

القسم الرابع يقيس مفيوم الوالء التنظيمي: يتم قياس ىذا المفيوم 
باستخدام أسئمة متعددة وذات إجابة مغمقة تم اختيارىا من 

الدراسات السابقة ويطمب من المبحوث أن يبدى رأيو في مدى 
 .موافقتو أو عدم موافقتو

 لخماسيوقد تم اعتمد في إجابات ىذا القسم عمى سمم ليكرت ا
(Likert) ( أوافق تمامًا, ورقم 5وذلك عمى النحو التالي: رقم )

( أعارض, ورقم 2( أوافق إلى حد ما, ورقم )3( أوافق, ورقم )4)
 .( أعارض تماماً 1)

 :أوال: اختبار صدق األداة
تم التحقق من صدق األداة بما تضمنتو من فقرات وأبعاد      

مين من المختصين من خبلل عرضيا عمى مجموعة من المحك
وذوي الخبرة في المجاالت التربوية, واإلدارية, وكان الغرض من 
ذلك ىو الحكم عمى درجة مناسبة الفقرات لغويًا وبنائيًا, وقياس 
مدى انتمائو لمبعد الذي وضعت بو, وبعد االطبلع عمى 
اقتراحات ومبلحظات المحكمين, اعتمدت الباحثة الفقرات التي 

%( فأكثر, كما أخذت 85بين المحكمين )نالت نسبة اتفاق 
الباحثة بآراء ومقترحات المحكمين وتم التعديل في االستبانة بما 

 .يتوافق مع أىداف الدارسة
مقياس التمكين الوظيفي: صدق األداة: صدق االتساق  -1

 :الداخمي
قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمي لممقياس وكانت      

بين المفردات واألبعاد التي تنتمي إلييا  نتائج معامبلت االرتباط
(, كما أشارت نتائج 0.05-0.01دالة عند مستوى الداللة )

معامبلت االرتباط بين المفردات والدرجة الكمية دالة عند مستوى 
ومعامبلت االرتباط بين الدرجة الكمية واألبعاد  (,0.01-0.05)

اق الداخمي (, مما يدل عمى االتس0.01) دالة عند مستوى داللة
 .لممقياس

مقياس الوالء التنظيمي: صدق األداة: صدق االتساق  -2
 :الداخمي

قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمي لممقياس وكانت النتائج 
لمعامبلت االرتباط بين المفردات والدرجة الكمية دالة عند مستوى 

(0.01- 0.05.) 
 :ثانيا: ثبات األداة
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يفي: تم التأكد من ثبات أداة الدراسة أواًل: مقياس التمكين الوظ
كرونباخ والتجزئة النصفية  من خبلل اختبار معامل الثبات ألفا

لمقياس التمكين الوظيفي وكانت النتائج كما ىي موضحة في 
 :(, حيث أشارت النتائج إلى ثبات المقياس بأبعاده2الجدول )

 2 جدول
 مان براون وجتمان ألبعاد التمكين الوظيفيمعامل الثبات أللفا كرونباخ ومعادلة تصحيح سبير 

 ألفا معامل قيمة البنود عدد البعد
 كرونباخ

 تصحيحه بعد الثبات معامل قيمة
 براون سبيرمان بمعادلة

 لجتمان التصحيح معامل قيمة

 0.699 0.835 0.598 7 االختيار حرية
 0.769 0.835 0.624 10 الكفاءة

 0.723 0.578 0.517 6 العمل معنى
 0.623 0.763 0.671 6 التأثير

 0.796 0.866 0.914 29 الكمية الدرجة
ثانيا: مقياس الوالء التنظيمي: تم التأكد من ثبات أداة الدراسة 
من خبلل اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية 

لمقياس الوالء التنظيمي, وكانت النتائج كما ىو واضح في 
 الجدول التالي:

 3ول جد
 معامل الثبات باستخدام ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس الوالء التنظيمي

( أن قيمة معامل الثبات 3يتضح من الجدول التالي )     
ستخدام ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية عالية مما يدل عمى با

ثبات المقياس, حيث أشارت النتائج إلى أن قيمة ألفا كرونباخ 
(, وقيمة التجزئة النصفية لجتمان بمغت 0.572بمغت )

 .( وىي قيمة مرتفعة مما يدل عمى ثبات المقياس0.653)
 نتائج. ال6

يفي لدى أعضاء ىيئة السؤال األول: ما مستوى التمكين الوظ
التدريس بكمية التربية من وجية نظرىم؟ لئلجابة عن ىذا السؤال 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
( فقرة 29) المعيارية ألبعاد استبانة التمكين الوظيفي المكونة من

موزعة عمى أربعة أبعاد: حرية االختيار, الكفاءة )الفعالية 
عنى العمل, التأثير, وتبين الجداول التالية المتوسطات الذاتية(,م

الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب األبعاد ودرجة الممارسة 
لكل بعد إلجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى أبعاد التمكين 

 :الوظيفي

 4 جدول
 عبارات التمكين الوظيفيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرأي السائد ألعضاء هيئة التدريس حول 

 الرأي السائد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم العبارة
 البعد األول: حرية االختيار

ُيتيح لي العمل كعضو ىيئة تدريس 
 قدر كبير من الصبلحيات.

 متوسطة 0.89427 3.5294

أتمتع باستقبللية في تحديد أسموب 
 عممي.

 متوسطة 0.82367 3.8118

التعامل بنفسي مع المواقف أستطيع 
والمشكبلت دون أخذ موافقة رئيسي 

 المباشر.

 متوسطة 1.04251 3.2353

 لجتمان قيمة معامل التصحيح قيمة معامل الثبات بعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان براون قيمة معامل ألفا كرونباخ
0.572 0.614 0.653 



 
 

254 

أستطيع اختيار الطرق التي أنجز 
 بيا عممي.

 عالية جدا 0.68149 4.1529

يتاح لي اتخاذ اإلجراءات المناسبة 
لتحقيق الجودة العالية لمعمل الذي 

 أوديو.

 متوسطة 0.97776 3.8588

صة حرية اختيار األعمال لدي فر 
 التي أودييا.

 متوسطة 0.92839 3.6000

 عالية جدا 0.71753 4.4941 أراقب نفسي ذاتيا.

 البعد الثاني: الكفاءة )الفعالية الذاتية(
ُيتيح لي العمل كعضو ىيئة تدريس 

 قدر كبير من الصبلحيات.
 عالية جدا 0.81426 4.6353

 أتمتع باستقبللية في تحديد أسموب
 عممي.

 متوسطة 1.06471 3.2824

أستطيع التعامل بنفسي مع المواقف 
والمشكبلت دون أخذ موافقة رئيسي 

 المباشر.

 متوسطة 0.90779 3.4824

أستطيع اختيار الطرق التي أنجز 
 بيا عممي.

 متوسطة 0.93035 3.9412

يتاح لي اتخاذ اإلجراءات المناسبة 
لتحقيق الجودة العالية لمعمل الذي 

 ديو.أو 

 عالية جدا 0.81358 4.2000

لدي فرصة حرية اختيار األعمال 
 التي أودييا.

 عالية جدا 0.90640 4.1529

 متوسطة 1.42585 3.3294 أراقب نفسي ذاتيا.

ُيتيح لي العمل كعضو ىيئة تدريس 
 قدر كبير من الصبلحيات.

 عالية جدا 0.80143 4.3765

يوفر لي رئيسي المعمومات البلزمة 
تساعدني عمى إنجاز عممي  التي

 بنجاح.

 عالية جدا 0.79617 4.0941

تتيح لي وظيفتي قدرا كبيرا من 
 الصبلحيات.

 متوسطة 0.95604 3.7294

 البعد الثالث: معنى العمل:
 عالية جدا 0.69371 4.6824 أقدر عممي وأعتز بو كثيرا.

يقدر زمبلئي دوري الحيوي في 
 إنجاز العمل.

 لية جداعا 0.71636 4.3412

تشعرني إدارة الكمية بأىميتي 
 بوصفي عنصرا فاعبل في الكمية

 متوسطة 1.08401 3.9412

 عالية جدا 0.77387 4.2588أن أداء عممي يسيم في تحقيق 
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 أىداف الكمية.

 عالية جدا 0.78305 4.4643 أري أن عممي بالكمية يحقق ذاتي.

لدي استعداد لبذل أقصى جيدي 
 ل بالكمية.من أجل إنجاح العم

 عالية جدا 0.73279 4.5412

 البعد الرابع: التأثير:
أساىم في وضع أىداف وخطط 

 الكمية.
 متوسطة 1.14042 3.5059

أمارس تأثيرا كبيرا فيما يحدث داخل 
 القسم الذي أعمل بو.

 متوسطة 0.94053 3.7412

أشارك بصناعة القرارات مع القسم 
 العممي الذي أنتمي إليو.

 متوسطة 1.10790 3.5412

يمنحني قسمي الصبلحيات التي 
تمكنني من تصحيح أخطاء 

 اآلخرين.

 متوسطة 1.17132 3.4941

أفضل أن تعطيني اإلدارة قدرا أكبر 
 من الحرية في تيسير عممي.

 عالية جدا 0.57125 4.3529

 متوسطة 1.09876 3.3529 أشارك بعممية التغيير بالكمية.

 متوسطة 0.879 3.94 
 5ل جدو

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد التمكين الوظيفي 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد

 4.611 3.81 حرية االختيار
 6.422 3.922 الفعالية الذاتية(الكفاءة )

 4.273 4.37 معنى العمل
 4.585 3.66 التأثير

حسابي العام ( أن المتوسط ال4يتبين من جدول رقم )     
( وبدرجة 3.94لمستوى تمكين أعضاء ىيئة التدريس بمغ )

متوسطة وىذا يدل عمى أن التمكين الوظيفي ألعضاء ىيئة 
 التدريس ليس بالمستوى المطموب وىذا يتفق مع دراسة العمري

 ودراسة عارف والياس [,41, ودراسة القضاة والطروانة ][4]
  Keise [49].ودراسة [,45]

( 5ترتيب أبعاد التمكين الوظيفي كما في جدول ) وجاء     
كاآلتي: احتل بعد معنى العمل المرتبة األولى وبمتوسط حسابي 

, ودراسة المبيض [4] ( وىذا يتفق مع دراسة العمري4.37)
[. في جاءت بقية األبعاد عمى التوالي بعد الكفاءة 24] وعواد

 لتأثير وبمتوسطات)الفعالية الذاتية( وبعد حرية االختيار, وبعد ا

( وبدرجة متوسطة وىذه النتيجة 3.66(, )3.81(, )3.922)
[ حيث جاءت ىذه األبعاد بدرجة 4] تختمف مع دراسة العمري

 .عالية
وبالنظر إلى فقرات أبعاد التمكين الوظيفي يبلحظ أن فقرة      
( في بعد حرية االختيار " أراقب نفسي ذاتيا" جاءت في 7رقم )

( وىذا يدل عمى أن 4.4941) لى وبمتوسط حسابيالمرتبة األو 
أعضاء ىيئة التدريس يرتفع لدييم حس المراقبة الذاتية, وأن ذلك 
ال يتعارض مع إعطاء عضو ىيئة التدريس المزيد من الحرية 

(" أستطيع التعامل 3) في أداء أعمالو المكمف بيا. أما فقرة رقم
رئيسي المباشر"  بنفسي مع المواقف والمشكبلت دون أخذ موافقة
( مما 3.2353) فقد جاءت بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي
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يعنى أن عضو ىيئة التدريس ال يمتمك الحرية الكافية التي 
تمكنو من حل المشكبلت التي تواجيو في عممو دون الرجوع إلى 
رئيسو في العمل. ويمكن تفسير ذلك بربطيا بطبيعة األنظمة 

وبنمط شخصية رؤساء األقسام بشكل  المعمول بيا في الجامعة,
عام, فبعض رؤساء األقسام يميمون إلى ممارسة أسموب القيادة 
اإلدارية التقميدية التي تسمح ليم بمزيد من السيطرة والسمطة 
عمى أداء أعضاء ىيئة التدريس, ويعزز ذلك وجود أنظمة غير 
مرنة تسيم في تقييد نوعا ما الحرية المتاحة لعضو ىيئة 

ريس في أداء عممو وحل المشكبلت التي تواجيو. وىذا يتفق التد
[ أن من أىم متطمبات التمكين 1] مع ما ذكره الدوري وصالح,

صدق المنظمة وجديتيا في منح الحرية لكل المستويات في 
المنظمة, واعتماد أنماط منظمة مرنة ورشيقة بدال من األنماط 

 .التقميدية
و الفعالية الذاتية" فقد جاءت فقرة أما فقرات بعد" الكفاءة أ     
"أمتمك من المعارف والميارات ما يمكنني من التعامل  (8) رقم

 مع مسئولياتي بنجاح" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي
( وىذا يدل عمى أن عضو ىيئة التدريس يمتمك 4.6353)

المعرفة والميارة البلزمة لمقيام بأداء عممو بكفاءة, وفعالية 
( "تتيح لي الكمية 9) االنجاز واإلبداع فيو. أما فقرة رقم وتحقيق

فرص االلتحاق بالدورات التدريبية لمرفع من كفاءة أدائي في 
 العمل. "فقد جاءت بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي

( وىذا قد يدل عمى قمة الدورات التدريبية الموجية 3.2824)
و تعارض أوقات لعضو ىيئة التدريس لمرفع من مستوى أدائو, أ

الدورات التدريبية مع محاضرات األعضاء. وىو ما أكدتو نتائج 
[ حيث توصمت الدراسة إلى أن التدريب المستمر 9] دراسة نافع,

أحد أىم مقومات التمكين الوظيفي الذي لو تأثير واضح عمى 
 .مستوى أداء العاممين

 (18وبالنسبة لفقرات بعد" معنى العمل" فقد جاءت فقرة )     
 "أقدر عممي وأعتز بو كثيرا" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي

( وىذا يدل عمى أن أعضاء ىيئة التدريس ييتمون 4.6824)

بعمميم, وينظرون إلى عمميم بأنو ميم وذو قيمة بالنسبة ليم. 
"تشعرني إدارة الكمية بأىميتي  (20) في حين حصمت الفقرة رقم

عمى المرتبة األخيرة وبمتوسط  بوصفي عنصرا فاعبل في الكمية"
( وىذا يدل عمى أن إدارة الكمية ال تسيم في 3.9412حسابي )

أدراك عضو ىيئة التدريس بأىميتو وقيمة عممو األمر الذي 
يؤدى إلى شعوره بالفتور والبلمباالة والعزلة في العمل وىو ما 

 ].25] أكدتو دراسة
"أفضل  (28) رة رقمأما فقرات بعد "التأثير" فقد جاءت الفق     

أن تعطيني اإلدارة قدرا أكبر من الحرية في تيسير عممي" وىذا 
يدل عمى قمة الحرية المعطاة لعضو ىيئة التدريس في أداء عممو 
وعدم توفر البيئة الداعمة لمتمكين الوظيفي التي تعد أحد العوامل 

 & Goetesh [26]اليامة لتمكين العاممين وىو ما أكده

Davis,   ( "أشارك 29) دراستو. في حين حصمت الفقرة رقمفي
 بعممية التغيير بالكمية "عمى المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي

وىذا يشير إلى عدم إفساح المجال الكافي ألعضاء  (3.3529)
بداء اآلراء والمقترحات والمساىمة  ىيئة التدريس بالمشاركة وا 

إدارة الكمية بيم.  الفعالة في تطوير العمل وىذا يدل عمى قمة ثقة
[ حيث توصمت الدراسة إلى 9] نافع وىو ما أكدتو نتائج دراسة

أن المشاركة من قبل العاممين تمثل أحد أىم مقومات التمكين 
الوظيفي التي لو تأثير واضح عمى مستوى أداء العاممين, كما 

[ أن فقدان الثقة اإلدارية تمثل إحدى معوقات 28] أكد العتيبي,
 .ممين بالمنظمةتمكين العا

السؤال الثاني: ما مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة 
 التدريس بكمية التربية من وجية نظرىم؟

لئلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة الوالء التنظيمي 

لتالي المتوسطات ( فقرة, ويبين الجدول ا15) المكونة من
الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لكل فقرة 

 :إلجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى مقياس الوالء التنظيمي
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 6  جدول
الرأي السائد ألعضاء هيئة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم العبارة

 التدريس
ب أنا مستعد بان أقدم مجيودا اكبر من المطمو 

 الكمية.إلنجاح عمل 
 مرتفعة جدا 0.546 4.45

 

عظيمة  كميةأمام األصدقاء بأنيا  الكميةأتحدث عن 
 تستحق أن يعمل المرء فييا.

 مرتفعة جداً  0.871 4.04

 متوسطة 1.063 2.44 الكمية.اشعر بالقميل من الوالء ليذه 

أنا مستعد لقبول أي عمل ما لكي احتفظ بعممي بيذه 
 الكمية.

 متوسطة 0.1.150 3.52

 مرتفعة 0.944 4.01 الكمية.أجد أن قيمي تطابق قيم 

 مرتفعة 0.901 4.14 الكمية.أفتخر بأن أخبر اآلخرين بأنني عضو في ىذه 

أخرى طالما أن  جامعةأنا مستعد أن اعمل لدى أي 
 نوعية العمل واحدة.

 متوسطة 1.063 3.811

حيث تجعمني أقدم أفضل ما عندي من  الكميةىذه 
 أدائي لمعمل.

 متوسطة 0.980 2.776

مجرد تغيير بسيط في وضعي الحالي قد يؤدي إلى 
 .الكميةترك العمل في ىذه 

 متوسطة 0.981 2.811

ألعمل فييا  الجامعةأنا سعيد جدا بأنني اخترت ىذه 
األخرى التي وضعتيا في  الجامعاتو فضمتيا عمى 

 بالجامعةاعتباري عندما التحقت 

 مرتفعة 4.252 4.341

 متوسطة 1.222 2.929 ال يوجد الكثير ألكسبو ببقائي في ىذه الكمية طويبًل.

 في أحوال كثيرة أجد أنو من الصعب
 فيالكمية  أن أوافق عمى سياسات

 األمور المتعمقة بموظفييا.

 فوق المتوسط 0.894 3.494

 الكميةفي الحقيقة ييمني مصير ىذه 
 حقا 

 مرتفعة جدا 0.706 4.376

ىي األفضل لدي بين  الجامعةبالنسبة لي ىذه 
 التي من الممكن أن أعمل لدييا. الجامعات

 فوق المتوسط 0.983 3.905

لقد كان خطأ مؤكداً  حينما قررت العمل في ىذه 
 الكمية.

 متوسطة 1.390 2.400

 فوق متوسطة 1.127 3.56 مقياس الوالء التنظيمي
توى الوالء التنظيمي ( أن مس6يتبين من جدول رقم )     

( وبدرجة 3.56) ألعضاء ىيئة التدريس جاء بمتوسط حسابي
, [31] فوق المتوسط, وىذا يتفق مع نتائج دراسة المعيوف

 , في حين تختمف مع نتائج دراسة [47] ودراسة العتيبي والسواط

 ].48] , ودراسة سبلمة[46] , ودراسة العمري[50] باولز
( في مقياس الوالء التنظيمي "أنا 1)ويبلحظ أن فقرة رقم      

مستعد بان أقدم مجيودًا أكبر من المطموب إلنجاح عمل الكمية" 
( وىذا يدل 4.45) جاءت في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي
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عمى وجود استعداد لدى عضو ىيئة التدريس لبذل أقصى جيد 
ممكن لصالح الكمية ورغبتو الشديدة لمبقاء فييا, وذلك ألن قيم 
أعضاء ىيئة التدريس تتطابق مع قيم الكمية التي ينتمون ليا, 
مما يسيم في توحدىم مع الكمية واالندماج فييا وبذل أقصى 
جيدىم من أجل تحقيق أىدافيا. وىذا ما يسمى في األدبيات 

 [36]الخاصة بالوالء التنظيمي الوالء الوجداني كما أشار إليو
Allen & Meyer ( "لقد كان 15) في حين حصمت فقرة رقم

خطأ مؤكداً  حينما قررت العمل في ىذه الكمية" عمى المرتبة 
( وىذا يشير إلى رغبة عضو 2.400) األخيرة وبمتوسط حسابي

ىيئة التدريس في االستمرار بالعمل داخل الكمية نظرا 
لبلستثمارات التي حققيا أثناء عممو بالكمية والمتمثمة في تكوين 

المكاسب المادية والتي قد يخسرىا لو قرر العبلقات االجتماعية و 
ترك العمل بالكمية, وىذا يشير إلى أن درجة الوالء استنادًا إلى 
القيمة االستثمارية التي من الممكن أن يحققيا العضو لو استمر 

بجامعة أخرى,  في ىذه الكمية مقابل ما يستفيده لو قرر االلتحاق
 ].36] أشار إليوكما  الوالء المستمر(وىذا يشار إليو ب)

السؤال الثالث: ىل ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية بين مستوى 
التمكين الوظيفي والوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس 

 بكمية التربية؟
ولئلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط  

 :بيرسون حيث كانت النتيجة عمى النحو التالي

 7جدول 
 ارتباط بيرسون لعالقة التمكين الوظيفي والوالء التنظيمي معامل

 مستوى الداللة الوالء التنظيمي 
 0.000 **0.496 التمكين الوظيفي 

وىي  0.496يتضح من الجدول أن قيمة معامل االرتباط      
أي يوجد ارتباط طردي  0.01دال إحصائيًا عند مستوي معنوية 
بين التمكين  0.000معنوية  وقوي ودال إحصائيًا عند مستوي

 .الوظيفي والوالء التنظيمي
وبناء عمى ما سبق تستخمص الباحثة بأّن ارتفاع مستوى      

تمكين أعضاء ىيئة التدريس يسيم في تحقيق وزيادة والءىم 
التنظيمي, إذ كمما ارتفع مستوى تمكين أعضاء ىيئة التدريس 

 فق مع دراسةكمما زاد والءىم التنظيمي. وىذه النتيجة تت

  [49] Keiser42] ودراسة العمري, وكمال.[ 
ىل يوجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التمكين  السؤال الرابع:

الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم تعزى 
 لممتغيرات الديموغرافية )الجنس, الرتبة األكاديمية, الخبرة(؟

بإجراء اختبار )ت(  ولئلجابة عن السؤال السابق, قامت الباحثة
لمعرفة ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التمكين 
الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم وفقًا لمتغّير 

 :الجنس. وحصمنا عمي النتائج التالية
 8جدول 

 ير الجنسعمى أداة الدراسة التمكين الوظيفي تبعًا لمتغ (Independent samples T-Test) نتائج اختبار ت
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد المحور متغير الجنس

 المعياري
 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة )ت(

 0.000 58.925 6.470 4.26 123.58 34 التمكين الوظيفي ذكور
 17.70 107.33 51 إناث دالة

ويتضح من الجدول السابق أّن متوسط درجات التمكين      
كور أعمى عمى مقياس التمكين الوظيفي من اإلناث. الوظيفي لمذ

عند مستوى  6.470كما يتضح من الجدول أن قيمة )ت( 
تساوي  (p-value) حيث أن قيمة المعنوية 0.000 معنوية
وىذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05

متوسطات مستوى التمكين الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس من 
زى لمتغير الجنس, وبناء عمى ذلك فإن الباحثة وجية نظرىم تع

ترفض الفرضية الصفرية والقائمة ال توجد فروق دالة إحصائيًا 
في مستوى التمكين الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس من وجية 

 .نظرىم وفقًا لمتغّير الجنس
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, [24] وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة المبيض وعواد     
ة بأن العنصر النسائي في القيادة أكثر وتفسر الباحثة ىذه النتيج

ميبل من العنصر الرجالي إلى االلتزام الحرفي باألنظمة 
والقوانين, وممارسة القيادة المركزية مما يسيم في انخفاض 
مستوى الحرية, وعدم إفساح المجال الكافي لممشاركة من قبل 

 العضوات في اتخاذ القرارات, األمر الذي يعيق تمكينين في 

 .ال العملمج
كما قامت الباحثة بإجراء اختبار تحميل التباين في اتجاه واحد 
)تحميل التباين األحادي( لمعرفة ىل توجد فروق دالة إحصائيًا 
في مستوى التمكين الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس من وجية 
نظرىم وفقًا لمتغّير الرتبة األكاديمية. وحصمنا عمي النتائج 

 :التالية
 9جدول 

 عمى أداة الدراسة التمكين الوظيفي تبعًا لمرتبة األكاديمية (ANOVA) تائج تطبيق تحميل التباين األحادين
 مستوى الداللة F االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المحور الرتبة األكاديمية
 0.179 17.01 114.38 63 التمكين الوظيفي أستاذ مساعد

 
0.837 

 10.82 113.08 12 أستاذ مشارك
 12.40 111.30 10 أستاذ

يتضح من الجدول السابق أّن متوسط درجات أعضاء       
ىيئة التدريس ذوي المرتبة األكاديمية" أستاذ مساعد" أعمى عمى 
مقياس التمكين الوظيفي من نظرائيم البلئي عمى مرتبة أستاذ 

 0.179مشارك وأستاذ. كما يتضح من الجدول أن قيمة )ف( 
 (p-value) حيث أن قيمة المعنوية 0.837 عند مستوى معنوية

وىذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  0.05تساوي 
بين متوسطات درجات مستوى التمكين الوظيفي لدى أعضاء 
ىيئة التدريس من وجية نظرىم وفقا لمرتبة األكاديمية. وبناء 

والقائمة بعدم وجود عمى ذلك فإن الباحثة تقبل الفرضية الصفرية 
فروق دالة إحصائيًا في مستوى التمكين الوظيفي ألعضاء ىيئة 

 .التدريس من وجية نظرىم وفقًا لمتغّير الرتبة األكاديمية

وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن ارتفاع الرتبة األكاديمية      
ألعضاء ىيئة التدريس لم يصاحبيا مزيد من التمكين الوظيفي 

يم, ولعل ىذا راجعا إلى خوف اإلدارة العميا من في مجال عمم
فقدان السمطة, وميميا إلى تفضيل أسموب القيادة اإلدارية 
التقميدية, وعدم ثقتيا الكافية بأعضاء ىيئة التدريس مما يشكل 
ىذا في مجممو معوقات تقف أمام تمكينيم وظيفيا, وىو ما أكده 

 ].28] العتيبي
حميل التباين في اتجاه واحد كذلك أجرت الباحثة اختبار ت 

)تحميل التباين األحادي( لمعرفة ىل توجد فروق دالة إحصائيًا 
في مستوى التمكين الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس من وجية 

 :نظرىم وفقًا لمتغّير الخبرة. وحصمنا عمي النتائج التالية
 10 جدول

 تبعًا لمتغير سنوات الخبرة لمتمكين الوظيفيعمى أداة الدراسة  (ANOVA) نتائج تحميل التباين األحادي
المتوسط  العدد المحور األول سنوات الخبرة

 الحسابي
 مستوى الداللة F االنحراف المعياري

  أقل من خمس سنوات
 التمكين الوظيفي

21 109.57 21.500 1.778 0.158 
 10أقل من  –سنوات  5من 

 سنوات
43 115.65 13.72 

 15من أقل  –سنوات  10من 
 سنة

13 109.69 12.40 

 7.85 122.00 8 سنة فأكثر 15
ويتضح من الجدول السابق أّن متوسط درجات أعضاء      

سنة فأكثر" أعمى عمى مقياس  15)الخبرة("  ىيئة التدريس ذوي
سنوات,  5التمكين الوظيفي من نظرائيم ذوي الخبرة أقل من 

إلى  10وي الخبرة من , وذ10إلى أقل من  5وذوي الخبرة من 
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سنة. كما يتضح من الجدول أن قيمة )ف(  15أقل من 
  حيث أن قيمة المعنوية0.158عند مستوى معنوية  1.778

(p-value)  وىذا يعني عدم وجود فروق ذات  0.05تساوي
داللة إحصائية بين متوسطات درجات مستوى التمكين الوظيفي 

وفقا لمخبرة. وبناء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم 
عمى ذلك فإن الباحثة تقبل الفرضية الصفرية والقائمة بعدم وجود 
فروق دالة إحصائيًا في مستوى التمكين الوظيفي ألعضاء ىيئة 

 .التدريس من وجية نظرىم وفقًا لمتغّير الخبرة
[, وتفسر 4] وىذه النتيجة تختمف مع نتيجة دراسة العمري     

وذلك بأن أعضاء ىيئة التدريس عمى الباحثة ىذه النتيجة 

اختبلف خبراتيم يعايشون ويتأثرون بنفس الظروف في مجال 
العمل مما جعميم يدركون التمكين الوظيفي الممنوح ليم بدرجات 

 .متقاربة
السؤال الخامس: ىل يوجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى الوالء 
 التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم تعزى

  لممتغيرات الديموغرافية )الجنس, الرتبة األكاديمية, الخبرة(؟
ولئلجابة عن السؤال السابق, قامت الباحثة بإجراء اختبار )ت( 
لمعرفة ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى الوالء التنظيمي 
ألعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم وفقًا لمتغّير الجنس. 

 :ليةوحصمنا عمي النتائج التا
 11جدول 

 ( عمى أداة الدراسة الوالء التنظيمي تبعًا لمتغير الجنسIndependent samples T-Testنتائج اختبار ت )
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد المحور متغير الجنس

 المعياري
 قيمة )ت(

 
 مستوى الداللة درجات الحرية

 73.363 4.409 5.97 57.29 34 الوالء التنظيمي ذكور
 

0.000 
 6.29 51.33 51 إناث دالة

ويتضح من الجدول السابق أّن متوسط درجات الوالء      
التنظيمي لمذكور أعمى عمى مقياس التمكين الوظيفي من 

عند  4.409اإلناث. كما يتضح من الجدول أن قيمة )ت( 
 (p-value) حيث أن قيمة المعنوية 0.000 مستوى معنوية

ي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وىذا يعن 0.05تساوي 
متوسطات مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس من 
وجية نظرىم تعزى لمتغير الجنس, وبناء عمى ذلك فإن الباحثة 
ترفض الفرضية الصفرية والقائمة ال توجد فروق دالة إحصائيًا 
في مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس من وجية 

 .ىم وفقًا لمتغّير الجنسنظر 
[ وتختمف مع نتائج 51] وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة أكينو     

, وتفسر الباحثة ىذه النتيجة لكون القيادة في [48] دراسة سبلمة

قسم الذكور عادة ما تميل لمديمقراطية والمشاركة مما يييأ مناخ 
إيجابي ألعضاء ىيئة التدريس يسيم في تشكيل والءىم 

يمي, بخبلف القيادة النسائي التي تكون أقل ميبل إلى التنظ
القيادة التشاركية وأكثر ميبل إلى التمسك بأنماط اإلدارة التقميدية 
التي تعد من معيقات تشكيل الوالء التنظيمي لدى عضوات ىيئة 

 .التدريس
كما قامت الباحثة بإجراء اختبار تحميل التباين في اتجاه واحد  

ألحادي( لمعرفة ىل توجد فروق دالة إحصائيًا )تحميل التباين ا
في مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس من وجية 
نظرىم وفقًا لمتغّير الرتبة األكاديمية. وحصمنا عمي النتائج 

 :التالية

 12 جدول
 بة األكاديمية( عمى أداة الدراسة الوالء التنظيمي تبعًا لمرتANOVAنتائج تطبيق تحميل التباين األحادي )

 مستوى الداللة F االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المحور الرتبة األكاديمية
 0.553 0.596 7.38 53.88 63 الوالء التنظيمي أستاذ مساعد
 5.10 54.58 12 أستاذ مشارك

 4.19 51.71 10 أستاذ
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ويتضح من الجدول السابق أّن متوسط درجات أعضاء      
)المرتبة األكاديمية(" أستاذ مشارك" أعمى  ىيئة التدريس ذوي

عمى مقياس الوالء التنظيمي من نظرائيم البلئي عمى مرتبة 
أستاذ مساعد وأستاذ. كما يتضح من الجدول أن قيمة )ف( 

 حيث أن قيمة المعنوية 0.553 عند مستوى معنوية 0.596
(p-value)  ذات  وىذا يعني عدم وجود فروق 0.05تساوي

داللة إحصائية بين متوسطات درجات مستوى الوالء التنظيمي 
لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم وفقا لمرتبة 
األكاديمية. وبناء عمى ذلك فإن الباحثة تقبل الفرضية الصفرية 
والقائمة بعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى الوالء 

ة نظرىم وفقًا لمتغّير التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس من وجي
 .الرتبة األكاديمية

وتختمف  ,[46] وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة العمري     
, [31] , ونتائج دراسة المعيوف[48] مع نتائج دراسة سبلمة

وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن الوالء التنظيمي يتحقق في ظل 
ثقافة وجود مناخ تنظيمي صحي, ونمط قيادة ديمقراطية, و 

مؤسسية تدعم مبدأ المشاركة والتعاون واالحترام مما ينعكس 
عمى كافة األعضاء باختبلف مراتبيم األكاديمية إيجابيا مما 

 .يسيم في خمق روح الوالء وااللتزام لدييم تجاه عمميم
كذلك أجرت الباحثة اختبار تحميل التباين في اتجاه واحد )تحميل 

وجد فروق دالة إحصائيًا في التباين األحادي( لمعرفة ىل ت
مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم 

 :وفقًا لمتغّير الخبرة. وحصمنا عمي النتائج التالية

 13 جدول
 ( عمى أداة الدراسة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة لموالء التنظيميANOVAنتائج تحميل التباين األحادي )

المتوسط  العدد الثانيالمحور  سنوات الخبرة
 الحسابي

 مستوى الداللة F المعياري االنحراف

  أقل من خمس سنوات
 

 الوالء التنظيمي
 

21 53.04 6.39 2.018 0.118 
 10أقل من  –سنوات  5من 

 سنوات
43 54.11 6.84 

 15أقل من  –سنوات  10من 
 سنة

13 50.84 5.44 

 8.21 58.00 8 ثرسنة فأك 15
ويتضح من الجدول السابق أّن متوسط درجات أعضاء      

سنة فأكثر" أعمى عمى مقياس  15)الخبرة("  ىيئة التدريس ذوي
سنوات,  5الوالء التنظيمي من نظرائيم ذوي الخبرة أقل من 

إلى  10, وذوي الخبرة من 10إلى أقل من  5وذوي الخبرة من 
سنة. كما يتضح من الجدول أن قيمة )ف(  15أقل من 
 حيث أن قيمة المعنوية 0.118عند مستوى معنوية  2.018

(p-value)  وىذا يعني عدم وجود فروق ذات  0.05تساوي
داللة إحصائية بين متوسطات درجات مستوى الوالء التنظيمي 
لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم وفقا لمخبرة. وبناء 

ة بعدم وجود عمى ذلك فإن الباحثة تقبل الفرضية الصفرية والقائم
فروق دالة إحصائيًا في مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة 

 .التدريس من وجية نظرىم وفقًا لمتغّير الخبرة

 , ودراسة أكينو[46] وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة العمري     
, ودراسة [48] , في حين تختمف مع نتائج دراسة سبلمة[51]

لنتيجة بأن والء أعضاء [. وتفسر الباحثة ىذه ا31] المعيوف
ىيئة التدريس ال يتأثر بزيادة سنوات خبرتيم بالعمل بقدر تأثره 
بالبيئة االيجابية في العمل, وىذا يعنى توفر البيئة االيجابية 
الداعمة لعضو ىيئة التدريس في العمل تسيم في زيادة والئو 

 .بغض النظر عن فترة خدمتو في العمل
 التوصيات. 7

مفيوم ومتطمبات التمكين الوظيفي بأبعاده األربع االىتمام ب. 1
 .لما لمتمكين من تأثير واضحة عمى الوالء التنظيمي

تنمية وعي أعضاء ىيئة التدريس بمحددات وأبعاد التمكين . 2
 من خبلل تييئة مناخ تنظيمي يتميز بالوضوح والصراحة والثقة 
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 .وتبادل المعمومات وتبسيط اإلجراءات
لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس في صنع  إتاحة الفرصة. 3

القرارات اإلدارية, مما يؤدي إلى جعميم أكثر قبوال وتجاوبا مع 
 .ىذه القرارات األمر الذي ينعكس عمى والئيم التنظيمي

تحقيق المرونة الكافية عند تمكين أعضاء ىيئة التدريس, . 4
ت وىذا يتطمب أن يطبق رؤساء األقسام الحد األدنى من السياسا

وتبسيط اإلجراءات, تيسيرا عمى أعضاء ىيئة التدريس المتمكنين 
 .من السمطة في إدارة العمل

تشخيص األسباب التي قد تحد من نشر التمكين الوظيفي . 5
لمخروج من الحالة المتوسطة لدرجة تطبيق أعضاء ىيئة 

 .التدريس لمتمكين الوظيفي
ي وعبلقتو إجراء مزيد من الدراسات حول التمكين الوظيف. 6

 والتميز اإلداري. واإلبداع, بالجودة الشاممة,
 المراجع

 أ. المراجع العربية
 القرآن الكريم.  [13]

إدارة م(. 2008الدوري, زكريا مطمك, وأحمد عمى صالح ) [1]
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 . دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع: عمان الثالثة.

م(. " تمكين المعممين 2007الميدي, ياسر فتحي اليندواي ) [2]
مجمة بمدارس التعميم األساسي في مصر: دراسة ميدانية". 

ص  ,2 , الجزء31 , جامعة عين شمس, العددكمية التربية
 . 56-9ص 

م(. الثقة التنظيمية وعبلقتيا 2012) الكريمين, ىاني أحمد [3]
التربية والتعميم في إقميم جنوب بالتمكين اإلداري لدى مدراء 

األردن من وجية نظر رؤساء األقسام العاممين معيم. 
, الجزء 36 , جامعة عين شمس, العددمجمة كمية التربية

 .189 -159, ص ص 4

ه(. التمكين الوظيفي وااللتزام 1433) العمري, محمد سعيد [4]
 التنظيمي لدى القيادات األكاديمية في جامعة الممك سعود.

       (, العموم23, الرياض, م)مجمة جامعة الممك سعود
 . 99-61(, ص ص: 1) اإلدارية

م(. تأثير التمكين واإلثراء 2003) السيد, محمود محمد [7] 
الوظيفي عمى والء العاممين في مواجية أزمة تخفيض حجم 
العمالة: دراسة تطبيقية عمى شركات قطاع األعمال العام 

سنوي الثامن إلدارة األزمات في المؤتمر الالصناعي. 
القطاع الصناعي في ظل المتغيرات البيئية المعاصرة 

كمية التربية, جامعة عين شمس,  )التحديات والطموحات(.
 القاىرة. 

م(. التمكين والرضا الوظيفي 2013) الحربي, قاسم عائل [8]
لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية العريقة 

, 27, المجمد المجمة التربويةر مقترح. والناشئة: تصو 
 .272-217, الجزء األول, ص ص 107العدد

م(. التمكين الوظيفي وأثره 2001) نافع, وجيو عبد الستار [9]
عمى أداء العاممين في جامعة الطائف. مجمة الدراسات 

 . 440-357, ص ص 32االجتماعية, العدد 

. واقع تطبيق م(2014) العريني, منال عبد العزيز عمي [10]
الحوكمة من وجية نظر أعضاء الييئتين اإلدارية 
واألكاديمية العاممين في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

, 3 , المجمدالمجمة الدولية التربوية المتخصصةاإلسبلمية. 
 . 148-114, ص ص 12 العدد

م(. 2007) أبو حيمد, ندى عبد الرحمن عبد العزيز [11]
. الجامعات السعودية: دراسة ميدانية الحرية األكاديمية في

رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة الممك 
 سعود, الرياض. 

التمكين كمفيوم إداري م(. 2006) ممحم, يحي سميم [12]
 . القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية. معاصر
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      مدخل – تمكين العاممينم(. 2003) أفندي, عطية حسين [14]
. المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية, لمتحسين والتطوير

 القاىرة.

م(. القيادة التحويمية 2012) وعزيزة أبو ديةالرقاد, ىناء,  [15]
لدى القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية 

مجمة جامعة وعبلقتيا بتمكين أعضاء ىيئة التدريس. 
, 5, العدد 26 , مجمدنية()العموم اإلنسا النجاح لؤلبحاث

 .1216 -1191ص ص 

م( أثر التمكين النفسي عمى سموك 2010) أبو زيد, رياض[17] 
المواطنة لمعاممين في مؤسسة الضمان االجتماعي في 

(, 24) مج مجمة جامعة النجاح لمعموم اإلنسانية,األردن. 
 .519-493ص ص  2 العدد

تعزيز تمكين م( أفكار ل2004العتيبي, سعد مرزوق. )[19] 
ورقة عمل مقدمة لممؤتمر العاممين في المنظمات العربية. 

العربي السنوي الخامس في اإلدارة, المنظمة العربية لمتنمية 
 , مصر. اإلدارية

التطوير التنظيمي: أساسيات م( 2010) الموزي, موسى [20]
 , دار وائل لمنشر: عمان. 4. طومفاىيم حديثة

م(. "تأثير التمكين 2010سيف )النيادي, شافع محمد  [21]
الوظيفي عمى تطوير أداء قطاع خدمة المجتمع بجامعة 

 , العددحوليات آداب عين شمساإلمارات العربية المتحدة. 
 .163-123ص ص  ,2 , المجمد43

التمكين النفسي م(. 2009) القثامي, مصعب عبداليادي [22]
وى وعبلقتو بالوالء التنظيمي لدى العاممين بمستشفى ق

. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية األمن بمدينة الرياض
 الدراسات العميا, جامعة نايف العربية لمعموم األمنية. 

م(. التمكين اإلداري 2013) جدي, شوقي, وحجار عبيدة [23]
كاستراتيجية حديثة تستخدم في زيادة رضا العاممين في 

)دراسة ميدانية عمى مجموعة  المؤسسات الخدمية
لمؤتمر الوارد تشفيات عامة بالجزائر(, بحث مقدم مس

 البشرية شريك استراتيجي في العمل والتطوير المؤسسي,
مارس  13-12المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية, دبي )

 . 238 -221ص ص  م(,2013

 المبيض, عمي محمود, وعمرو محمد احمد عواد [24]
ائف محددات ونتائج تمكين العاممين بالوظ م(2002)

المجمة العممية اإلدارية بمستشفيات جامعة عين شمس. 
 كمية التجارة, جامعة عين شمس.  لبلقتصاد والتجارة,

م( جوىر تمكين العاممين: 2005العتيبي, سعد مرزوق. ) [28] 
الممتقى السنوي العاشر إلدارة الجودة إطار مفاىيمي. 

 م. 2005أبريل  18-17, الخبر الشاممة

األنماط القيادية م(. 2008) مطر عبد المحسنالجميمي,  [29]
وعبلقتيا بمستويات التمكين من وجية نظر موظفي مجمس 

. رسالة ماجستير غير منشور, كمية الدراسات الشورى
 العميا, جامعة نايف العربية لمعموم األمنية, الرياض.

االبراىيم, عدنان, وعدنان عبدالسبلم العضايمة, وجمال [30] 
درجة ممارسة التمكين اإلداري لدي  م(2004) العمري

مجمة دراسات تربوية العاممين في جامعة اليرموك. 
, 14, كمية التربية, جامعة حموان, المجمد واجتماعية

 .39-11, ص ص 3العدد

م(. أثر المتغيرات 2002المعيوف, صبلح بن معاذ ) [31]
الديموغرافية والتنظيمية عمى الوالء التنظيمي لدى الموظفين 

مجمة دراسات الخميج والجزيرة في القطاع العام السعودي. 
 . 151-111(. ص ص 107: الكويت: العدد )العربية

السموك التنظيمي م(. 2004) رسمي, محمد محمد حسن [32]
. دار الوفاء لدنيا الطباعة 1. ط في اإلدارة التربوية
 والنشر, اإلسكندرية. 
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     كين الوظيفي لدىالتم م(.2006العساف, حسين موسى. ) [33]
القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية العامة وعبلقتو 
بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي لدى 

رسالة دكتوراه غير منشورة, كمية أعضاء ىيئاتيا التدريسية. 
الدراسات التربوية العميا, جامعة عمان العربية لمدراسات 

 العميا, األردن. 

م( تحميل العبلقة بين الوالء 1998العجمي, راشد شبيب ) [34]
حساس العاممين بالعدالة التنظيمية.  مجمة التنظيم وا 
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CAREER EMPOWERMENT AND ITS 

RELATIONSHIP WITH ORGANIZATIONAL 

LOYALTY OF THE FACULTY OF 

EDUCATION AT THE UNIVERSITY OF 

TAIF MEMBERS FROM THEIR POINT OF 

VIEW 

MANAL AL HAMIDI 

TAIF UNIVERSITY 

 

ABSTRACT_ The present study aimed to identify the level of job empowerment and 

organizational loyalty among the faculty members of the College of Education, in their view, also 

aimed to reveal the nature of the relationship between the level of job empowerment and 

organizational loyalty of faculty members from their point of view. To achieve the objectives of the 

study were used descriptive and analytical approach, and are designed questionnaire, the study 

included all faculty members of the College of Education at the University of Taif  study showed  

that the Faculty of Education at the University of Taif members have a level enabling career 

average and a degree (3.94). As well as the trends of faculty members toward the areas of career 

empowerment was a high degree of meaning after work, and the degree to medium after the 

freedom of choice, and influence, and Efficiency "self-efficacy. The present study aimed to identify 

the level of job empowerment and organizational loyalty among the faculty members of the 

College of Education, in their view, also aimed to reveal the nature of the relationship between the 

level of job empowerment and organizational loyalty of faculty members from their point of view. 

To achieve the objectives of the study were used descriptive and analytical approach, and are 

designed questionnaire, the study included all faculty members of the College of Education at the 

University of Taif. Study showed that the Faculty of Education at the University of Taif members 

have a level enabling career average and a degree (3.94). As well as the trends of faculty members 

toward the areas of career empowerment was a high degree of meaning after work, and the degree 

to medium after the freedom of choice, and influence, and Efficiency "self-efficacy. Lack of 

statistically significant differences in the degree of organizational loyalty among faculty level is 

attributable to a variable:( academic rank, and experience), while no statistically significant 

differences in the degree of organizational loyalty level among faculty members attributed to a 

variable (sex) from the viewpoint of faculty members teaching. In light of the findings and 

recommended attention to the concept of functional requirements to enable the four dimensions of 

what to enable a clear impact on organizational loyalty. And the development of awareness of 

faculty members determinants and dimensions of empowerment by creating a regulatory 

environment that is characterized by clarity and candor, trust and exchange of information and 

simplification of procedures. 

KEY WORDS: job empowerment, organizational loyalty. Saudi Arabia.  

 

 

 


