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 ملخص البحث

تهدف الدراسةةة ىلا اسةةت عةةاف عالقة التمكين باإلبداع الوظيفي لدى أعضةةاء هيئة التدريس بكلية االقتصةةاد بجامعة 
تحتوي علا متغيري الدراسةةةة من أعضةةةاء التدريس بال ليةا والتي اسةةةتبانة  50عدد  جمع البياناتمصةةةراتة لي ليبيام ت  

)التمكين واإلبداع الوظيفي(م أظهرت نتائج الدراسةةةةةةةةة وجود عالقة وردية متوسةةةةةةةةوة  ات داللة ىحصةةةةةةةةائية بين التمكين 
تووير واسةةةةتخدا  أسةةةةالي  مختلفة لتعةةةةجيع  م وقد أوصةةةةت الدراسةةةةة بتوبيي المفاهي  اإلدارية الحدي ة لالوظيفيواإلبداع 

 مالتمكين واإلبداع بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
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Abstract 

The study aims to explore the relationship of empowerment with career creativity of the faculty 

members of the Faculty of Economics at Misurata University in Libya. 50 survey responses were 

gathered from the faculty members of the Faculty of Economics at Misurata University through 

a questionnaire containing two variables (empowerment and career creativity). The results of the 

study showed that there is a statistically significant moderate positive relationship between 

empowerment and managerial creativity. The study suggests the need to apply modern 

administrative concepts to develop and use different methods to encourage empowerment and 

creativity among the faculty members of the universities. 
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 م المقدمة   1   

يعدد التمكين من المفداهيم اليدديادة السدددددددددددددداعيدة لموالذدة النمو والتظور الد أ تيتداجد  المنظمدا  من أجد  
ممتعًا ذقائها وتعزيز موقعها التنافسددددددددددددي في بيئة اسعمال التنافسددددددددددددية، وكون أن اليدي  عن التمكين يبدو  

يواج  ن  في اليقيقة  المديرين ومسدددددددددددد ولي اإلدارا  الوسددددددددددددظ  والمشددددددددددددرفين،  ال أو   من الموظفين  لللايرين
تظبيق اسسددداليل اليدياة في اإلدارل التي تعزز  االسدددتجاذة  ل من قب  ه ه اإلدارا ، من بينها    صدددعوذا  

المهارل وااليتراف اإلدارأ ال أ يمكن الموظف من و  من قدرل العنصددددددددددددر الذشددددددددددددر  في تيصددددددددددددي  المعرفة
ال التنافسددددددية قد زاد ، جع  المنظما  وذما أن بيئة اسعم  .ممارسددددددة السددددددلظة وتيم  مسدددددد وليا  وظيفت 

للميافظة عل  ذقائها وتعزيز موقعها التنافسي.  ضافة  ل  أن الظددددددددددددددر  التددددددددددددددي تجع    بداعذياجة  ل  اإل
ية تلمن في قدرتها عل  تعزيز وتظوير، واسدددددددتهالل مواهل العاملين عل  وج  ال صدددددددو   بداعالمنظمة  

فالقضدددية الرئيسدددة للمنظما    ن هي كيف تيفز العاملين فيها سج  صددديامة أفكارهم   . مكاناتهم اإلبداعية
كما يساعد  اإلبداعية، وكيف توفر الظروف التدددددددددي يمكدددددددددن لتعدددددددددضاء من  اللها تنفي  أفكارهم اإلبداعية.

ت دام التمكين عل  تيمددددددددددد  الم ددددددددددداظرل ومرس روو المجازفة والمرونة والقدرل عل  اإلقناع، فضاًل عن اس
المنهجية العلمية للتفكيددددددددددددددددر ويدددددددددددددددد  المشددال  التي تما  أيد أبرز السددلوكيا  اإلبداعية لد  العاملين في 

 المنظما .
 السابقة الدراساتم 2
هدف  ه ه الدراسدددة  ل  بيان أار ال صدددائ  الشددد صدددية الوظيفية :  (2017العةةري) )و دراسةةة عمران  •

)التنظيمية( للعاملين ومد  ا تذارهم لمشدددددددددددداعر التمكين النفسددددددددددددي، وتلون مجتم  الذي  من مجموعة 
مفرده من م تلف العدداملين في اإلدارل العددامددة  205مفرده، وتم ا تيددار عينددة عشددددددددددددددوائيددة بلهدد   434

بين العوام      يصددددائية: ال توجد عالقة  ا  داللة أهمها لي نتائج  بجامعة مصددددراتة، توصددددل  الدراسددددة  
الوظيفية للعاملين )الجنس، العمر، ال برل العلمية، المركز الوظيفي( ومدركاتهم النفسدددددددية و   الشدددددددد صددددددددية

 ( وذالتالي يهيل اسار له ه المتهيرا .0.05)عند مستوأ معنوية 
بداعهدف  ه ه الدراسددة  ل  توضدديع العالقة بين التمكين اإلدارأ   :(2009دراسةة راضةي ) • العاملين،  وا 

التمكين اإلدارأ، وتلون  العاملين في الللية للتذاين في مسددتوأ  ومعرفة مجاال  اسددتجاذة متهيرا   بداع
 عشددددددوائية  االقتصدددددداد جامعة القادسددددددية تضددددددمن  العينةو  الدراسددددددة من الموظفين في كلية اإلدارل  مجتم 

بداع العاملين و  موظفًا، برهن  نتائج الدراسددة الي وجود عالقة بين التمكين اإلدارأ   50سدديظة للذي  ذ  ،ا 
وميدددوديددة اسددددددددددددددتجدداذددة  ،وجود دعم جزئي لعالقددا  التمكين اإلدارأ م  أملددل متهيرا   بددداع العدداملين
 دارأ.متهيرا   بداع العاملين للتذاين في مستوأ  دراك العاملين لممارسا  التمكين اإل

 تمكين درايدة ذمفهومو  معرفدة مدا   ا كدان هنداك  لمدام الددراسددددددددددددددة  ل  هددفد  :  (2012دراسةةةةةةةةةة أمقةاوي ) •
تيدديدد مددأ وجود عالقدة بين المتهير  ،دا د  المسددددددددددددددتشددددددددددددددفيدا  العدامدة العداملدة ذمدديندة بنهدازأ  العداملين
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وتيدديدد نوعيدة هد ه العالقدة مدا   ا كداند   ،المتهير التداذ  الرضددددددددددددددا الوظيفيو  المسددددددددددددددتقد  تمكين العداملين
ذالمسددددتشددددفيا  العامة في   يجابية أم سددددلبية، وتلون مجتم  الدراسددددة من الممرضددددا  الليبيا  العامال  

ممرضدددددددددددة ومن أهم النتائج منها ت كد الدراسدددددددددددة عل  وجود عالقة   1750مدينة بنهازأ والذالغ عددهن  
 الرضددددددددا الوظيفي، عدم امتالك الصددددددددالييا  و   لعاملينظردية موجذة  ا  داللة  يصددددددددائية بين تمكين ا

ذالعم  للافة مفردا  مجتم    السدددددددلظا  اللافية للسددددددديظرل عل   تاية الدورا  التدريبية التي لها عالقةو 
 الدراسة.

 هدف  الدراسددددددة  ل  التعرف عل  مقوما  فاعلية تمكين العاملين في المنظما  :  (2009دراسةةةةة )يد ) •
موظفددًا يعملون في المنظمددا  ميدد   295بنهددازأ، وتلون عينددة الدددراسدددددددددددددددة من  الليبيددة العددامددة ذمدددينددة

بين    ا  داللة  يصدائية ظردية قوية توصدل  الدراسدة  لي عدل نتائج منها وجود عالقة ارتذا  ،الدراسدة
 ،( 0.05التأاير عند مستوأ معنوأ )  ،معني العم   ،يرية اال تيار، الفعالية ال اتية  أذعاد التمكين اسرب 
 ذالشدركا  قيد الدراسدة أن الر سداء ال يسدميون لهم ذالمشداركة في تيديد اسهداف، وك لك الد العاملون 

 .ذأعمالهم وليس لديهم يرية في ات ا  القرارا  المتعلقة
أ لد  هدف  الدراسدددددددددددددة  ل  التعرف عل  مد  توافر أذعاد التمكين اإلدار   :(2015دراسةةةةةةةةةة وموس ) •

العداملين في الهيئدا ، كد لدك التعرف عل  مدد  توافر االلتزام التنظيمي لدديهم، ومن تم ا تيدار العالقدة 
بين أذعاد التمكين اإلدارأ ومستوأ االلتزام التنظيمي، لقد ظذق  ه ه الدراسة عل  عينة عشوائية ظذق  

ية موجذة عند مسدددددددددددتوأ دل  موظف وموظفة، ومن اهم نتائج الدراسدددددددددددة وجود عالقة ارتذاظ  337بله  
ومسددددددددتوأ االلتزام التنظيمي، أظهر  النتائج أن مسددددددددتوأ االلتزام  اإلدارأ بين أذعاد التمكين     يصددددددددائية

 (.76%التنظيمي للعاملين كان  مرتفعا بوزن نسبي )
دف  الدراسددة  ل  التعرف عل  أار التمكين اإلدارأ عل  تيسددين ه  :Aburuman (2016)دراسةةة   •

. تم 96اإلبداع في معهد اإلدارل العامة. تلون مجتم  الدراسدددة من جمي  العاملين ذالمعهد ذعدد  جمالي  
٪. ووجد  91اسددددتمارل صددددالية منها م  نسددددذة اسددددترجاع    82اسددددتمارل اسددددتبيان واسددددترجاع   90توزي   

 و داللة  يصدددددددددددددائية. سذعاد التمكين )تفويي السدددددددددددددلظة، تدريل الموظفين،   الدراسدددددددددددددة أن هناك تأاير
التواصدددددددددددددد  الفعال، وتيفيز الموظفين( عل  تيسددددددددددددددين اإلبداع لد  العاملين في المعهد اسردني ل دارل 

 اإلبداع،العامة. وقد وجد  أيًضا أن  ال توجد فرو   ا  داللة  يصائية بين ميول العمال نيو تيسين  
 كن أن تعز   ل  المتهيرا  الوظيفية )مصظلع ال دمة والمسم  الوظيفي(.والتي يم

( في كونها 2009)راضددددددي   ودراسددددددة  Aburuman (2016)دراسددددددة اتفق  الدراسددددددة اليالية م          
أنها  فياإلدارأ، وا تلف  م  الدراسدددددددددددا  اس ر     واإلبداعدرسددددددددددد  نفس المتهيرا  المتمالة في التمكين  

في   وأهميت درسددددددددد  التمكين م  متهيرا  م تلفة، وبيئا  م تلفة، وه ا يرج  سهمية موضددددددددد  الدراسدددددددددة 
 المنظما .
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 معكلة البحثم 3 
ذالعم  سددداعد في المضدددي قدًما ين   أفي التمكين    هميةأ  ل  تشدددير مراجعة االدبيا  والدراسدددا  السددداذقة      

ومن ام؛ فإن  يجل عل  المدير أن يوضدع للعاملين مع  أهمية تمكينهم، واسسدذال التي جعلت    . ل  اسمام
سداهم في تصدييع مسدار يسديل الهموي الموجودل ذالعم     نالهموي.  ه ا القرار؛ لليد من درجة   يت   

وت صددددددي   جديد للسددددددلظا ،في العم ؛ وفًقا آللية واضددددددية تتضددددددمن المسددددددتو  ال  يبدعواالعاملين؛ يي  
   دارل الموارد الذشدرية، عند ات ا  ه ا القرار، في توفير بيئة جوتتما  ألبر التيديا  التي توا المسد وليا .

عملية   نوتتضددددددم قوية.العاملين بتيقيق  نتاجية   عم  مميزل، تعتمد عل  مبدأ الت لي عن السددددددلظة، والتزام
ا، االعتماد عل  أسدلول فريق العم ، وهو ال أ يوفر عنصدرأ االتياد والقول، ومعرفة كيفية  التمكين، أيضدً

الموظفين ذظريقة أفضددددد ؛ يي   ن ه ه ال ظول تعتبر ذمااذة جزء أسددددداسدددددي في   تأاير العم  الجماعي في
 .بناء عملية تمكينهم

تسدتدعي من  التي المشدكال  أيجامها ونشداظاتها تواج  العديد من   ا تالفأصدذي  المنظما  عل   و 
قددددرتهم عل   التفكير ذظر   بدددداعيدددة و دددالقدددة يت  تمنع المجدددال ألار لتمكين العددداملين وترف  من اإلدارل

وه ا ما يتيي   ذأنفسدددهم ذما يتماشددد  ومصدددلية وأهداف المنظمة التي يعملون فيها  صدددناعة وات ا  القرارا  
يت  يضددظل   في أداء عمل  وتزيد من ظاقت  وقدرا   ألبر أ ييقق مفهوم منع المر وس يرية التمكين ال

أهدافها سددديكون   هدفا اسدددتراتيجيا من  اإلبداع  رتعتب  الواقة أعل ، ل لك فالمنظما  التي   ألبرذمهام  بوعي  
التراج  وعدم ذ  جزءا من عمل  فهو ييكم عل  نفسدددددددددددد   اإلبداعيعتبر   المصدددددددددددديرها الزوال، والموظف ال أ 

 وتظور أن المتتذ  لسددددددددير لويظو . المسدددددددداهمة في تنمية وتظوير نفسدددددددد  ووظيفت  عل  السددددددددواء  القدرل عل 
 ل   همال الموارد الذشددرية وعدم   اسول أن أزمتها تعود ذالدرجة و ال اتي، التسدديير  عل     اعتمادهاالمنظما  

التركيز عل  تنميتها وتأهيلها ذالقدر اللافي ال أ يسداير التظورا  الياصدلة،  اصدة م  رياو التهيير التي 
)عل   ذالدول المتقدمة والنامية ه ه التيديا  من الدراسدددددددا    لايرتناول  ال  ،ما سدددددددبقل  ل العولمة.  يملت 

 ;Sun et al., 2012; Steen, 2013; Özarallı, 2015; Allina, 2018 ،سددددددددددددددبيدددددد  الماددددددال
Bahramzadeh, 2020; Dalain, 2021; Widodo & Gunawan, 2021.) 

، زيد )عل  سبي  الماال:  التمكينتناول  التي دراسا  عدد من الالرمم من وجود  وعل وفي ليبيا، 
،  الوظيفي اإلبداعالدراسا  التي تهتم ذالتمكين و   ياليظ ندرل ،  ال أن(2017، عمران والشريف :2009

التمكين وعالقت  ذاإلبداع  ضوع و من  الل تناول م معالجة فجول في اسدبيا  له ه الدراسة وذالتالي جاء  
درجة   تسع  ه ه الدراسة للتيقق منوالتي يسل علم الذاياا  لم يتم تناولها في ليبيا. ل لك،  الوظيفي

من  الل  مستو  اإلبداع الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس ذكلية االقتصاد جامعة مصراتةو  تمكينال
 صيامة مشكلة في شك  التسا ل التالي:

  الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بال لية قيد الدراسة؟ما عالقة التمكين باإلبداع         
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 م لرضيات البحث4
 اعتمد  ه ه الدراسة عل  فرضية أساسية وهي:  

الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس ذالللية   بداعبين التمكين واإل  يصائيةتوجد عالقة ظردية  ا  داللة "
 ."قيد الدراسة

 

 ف البحث ادةةةةةهأم 5
 تهدف الدراسة  ل  تيقيق اآلتي:

 تيديد العالقة بين التمكين واإلبداع الوظيفي. •
 التعرف عل  مستو  اإلبداع الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس ذكلية االقتصاد جامعة مصراتة. •
 تمكين أعضاء هيئة التدريس دا   الللية.التعرف عل  درجة  •
تقديم التوصددددددديا  العلمية بناًء عل  نتائج الذي  لمت  أ القرار والتي من شدددددددأنها دعم اإلبداع من  •

    الل تفعي  دور التمكين.
 حثةةةةية البةةةأهمم 6

تشجي   في   ألبرتساعد المسئولين ذالتعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس الجامعي إليالء اهتمام  •
 رف  مستو  اإلبداع الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس.التمكين و 

في مجال موضوع الدراسة من قب  المهتمين    اراء الذي  العلميتسع  ه ه الدراسة للمساهمة في  •
 ذالذي  العلمي. 

 المساهمة في تظوير الجانل الفكرأ والنظرأ لمتهيرأ الدراسة. •
 البحث مجتمع وعينة  م7

تما  مجتم  الدراسة في جمي  أعضاء هيئة التدريس في كلية االقتصاد جامعة مصراتة والذالغ عددهم  
( مفردل من ه ا المجتم  وتم ا تيارها وفقًا لجدول 66(، وتم ا تيار عينة عشوائية ذسيظة بله  )80)

 .يصائياإل ( استذانة قابلة للتيلي  50( للعينا  اإليصائية، وتم استرجاع ) 1977مورجان ) 
 منهجية البحث  م8

تم االعتماد عل  المنهج الوصفي في ه ه الدراسة نظرًا للون  المنهج اسلار است دامًا في دراسة الظواهر  
االجتماعية واإلنسانية، فهو يعتمد عل  وصف الظاهرل ذصورل نوعية أو كمية لليصول عل  يقائق عن  

تيديد أسذال المشكلة التي تيتاج  ل  تقديم اليلول في التسويق، في مياولة منها ل اإلنترن  مست دمي 
فالمنهج الوصفي هو أسلول  المظلوذة و لك لوصف الظاهرل المراد دراستها وبيانها كما توجد في الواق .

من أساليل التيلي  المبني عل  معلوما  دقيقة عن موضوع معين من  الل فترل زمنية معينة من أج   
( أن است دام المنهج  2013اليصول عل  نتائج علمية تم تفسيرها ذظريقة موضوعية.  كر عليان ومايم ) 
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  البيانا  ام تيليلها وتفسيرها للوصول الوصفي يرتذط بتيديد المشكلة وصيامتها وعري الفروي وجم
 ل  النتائج وفهم عالقة الظاهرل م  ميرها من الظواهر، فالهدف من تنظيم المعلوما  وتصنيفها وتفسيرها  
هو مساعدل الذاي  عل  الوصول  ل  استذانة وتعميما  تسهم في فهم الواق . وهناك عديد المناهج الوصفية 

( والتي منها المنهج الوصفي المسيي، المنهج الوصفي تيلي  الميتو ،  2009أشار لها ذاشيول وآ رون )
( أن المنهج الوصفي يقدم  2009المنهج الوصفي االرتذاظي والمنهج الوصفي المقارن. ويوضع الرفاعي )

في الذي  العلمي عديد الفوائد التي تساعد عل  فهم الظواهر االجتماعية فهو يتيع الظر  أمام الذاي   
 ي  من  الل  است دام ألار من أسلول ويساعد في دراسة العالقا  بين الظواهر الم تلفة. ويستظ 
 ار النظري للبحثةةةةةةةةةةةإلوا

 التمكين م9
 مفهو  التمكين 9م1

تذاين  وجها  نظر اللتال والذاياين في النظر  ل  عملية التمكين كفلسفة  دارية يدياة نسبيًا، وظهر  
 العديد منها وأهمها ما يلي:  

ينظر لمفهوم التمكين من  الل المدلول اللهوأ للللمة، فكلمة تمكين في اللهة العربية ترج   ل  الفع   
)مكن( أأ جعل  قادرًا عل  الشيء، أو تعني  عظاء السلظة واليكم القول. وعرف  كلمة )التمكين( من  الل  

ركيز عل  مكون القول ضمن  الفع  يمكن ذأن  "منع السلظة الرسمية، كما عرف التمكين من  الل الت
 ( 21:  2014مصظلع التمكين " )المهيرا ، 

( التمكين ذأن  عملية منع اسفراد العاملين يق الت ا  القرارا  إلنجاز اسعمال  2011) وي كر السكارنة
( التمكين عل  أن  عملية نق  الواجذا  والمهام والسلظة ذشك   2010في الوق  الميدد. ويعرف المعاني )

 ئ من المديرين  ل  المر وسين، لمشاركة العاملين في ات ا  القرارا  دا   العم .متلاف
هو عملية  “من  الل استعراي التعريفا  الساذقة است لص  الذاياا  تعريفًا للتمكين متمااًل ذأن : 

يقيق   عظاء اسفراد سلظة والقول الالزمة الت ا  القرارا  وتيم  المس ولية لي  المشال  التي تعيق ت
 .”عل  أداء مهام  ا  معن  واإلصراراسهداف، مما يقوأ عندهم روو المذادرل 

 مداخل التمكين 9م2
             (:2016ينقسم التمكين في اسدل اإلدارأ  ل  مد لين أساسيين وهما)يسين،

اسعمال واسنشظة التي  : يشير  ل  قدرل الفرد عل   بداء رأي  وتوضيع وجهة نظره في المدخل الهيكلي .أ
يقوم بها، وينظوأ عل  تفويي المس وليا  والمساهمة في صن  القرارا  وك لك يشير  ل  قدرل الفرد 
عل  العم  في مجموعة من أج  ي  المشكال  وتعريفها وتيديدها وك لك تجمي  البيانا  عن مشال   

 ا  جديدل يمكن أن تست دم أداء العم .العم  ومقتريا  لي  ه ه المشال ، وذالتالي تعليم الفرد مهار 
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يشير  ل  القدرل النفسية وهو العلمية التي يعزز فيها الشعور أو القدرل   المدخل التحفي)ي )النفسي(: .ل 
ال اتية بين اسعضاء المنظمين من  الل تيديد الظروف التي تظهر في اللفاية المادية والمعنوية،  

 ذمعن  العم .الشعور ذاالنتماء للمنظمة، م  الشعور 
فمفاهيم تمكين الموظفين أيًا كان  فهي تتذ  أساسًا من نظريا  اإلدارل القائمة عل  المشاركة التي تدعو  
المديرين  ل  اقتسام سلظة ات ا  القرار م  الموظفين لتيسين اسداء ورضاهم عن العم . فإن تمكين  

ية ومهارل جديدل ومد   فعال للتظوير والتيسين  الموظفين ذمد لي  الهيكلي والنفسي يما  استراتيجية تنظيم
اإلدارأ المستمر يتما  في منع الموظفين المزيد من قول التصرف وات ا  القرارا  والمشاركة الفعلية من 

 جانل الموظفين في  دارل المنظما . 
 مستويات التمكين 9م3

 يدد  مسة مستويا  يمكن للفريق واإلدارل تظبيقها وهي:  pastor( أن ))2016 كر ميمدية )
أن الشائ  هو أن المدراء يضعون القرارا  دون    الالقرارا  ويعلم الفريق بها    اإلدارأ : يت    المستوى األول
 علم الفريق.  

ا  يض   : به ا المستو  يقوم المدير ذس ال الفريق يول أأ اقترايا  وذموجل ه ا االقترايالمستوى ال اني
 القرارا  ويعلم الفريق بها. 

المستو  الاال : يام في ه ا المستو  يلقة مناقشة بين المدير والفريق ذشك  مفص  وتتشك  من مجموعة  
 االقترايا  ومدا التهم التي يأ   بها المدير أو ال يأ   بها ام يقرر ويعلم الفريق ذقرارات  النهائية. 

تمر بناء العالقا  ويكون هناك تعاون بين المدير والفريق ام تقر القرارا   به ا المستو  يس   المستوى الرابع:
 ذشك  نهائي بين المدير والفريق.

  : يمارس العاملون اإلدارل ال اتية من  الل فر  العم   اتية اإلدارل يض  وات ا  القرار.المستوى الخامس
 مستويات التمكين 9م4

( 2011المنظمدا  تنفيد هدا تنفد هدا من برامج التمكين و كر جالل )هنداك عددد من اسهدداف التي تسددددددددددددددع  
 أهمها، وهي:

 زيادل مستو  الدافعية لتقلي  اس ظاء وزيادل درجة تيم  اسفراد لمس ولية تصرفاتهم. .أ
 .بداعزيادل فر  االبتلار واإل .ل 
 دعم عملية التيسين المستمر للعمليا  والمنتجا  وال دما . .ج
 ل الير  عل  جع  اسفراد العاملين مقربة من الزبائن.زيادل رضا الزبون من  ال .د 
 زيادل مستوأ والء العاملين وت فيي مستو  معدال  دوران العم ، الهياذا ، والمري. .ه
 ذأنفسهم، الشعور ذايترام النفس، وقيمة النفس. اسفراد زيادل اإلنتاجية من  الل زيادل اعتداد  .و
 اإلدارل ال اتية في الرقاذة عل  العاملين واإلنتاجية.استعمال الضهط الشريف وظرائق فر   .ز
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 زيادل يدود الوق  المتاو ل دارل العليا لتظوير ال ظط االستراتيجية. .و
 الميافظة عل  التنافسية وزيادتها. . 
 اإلبداع الوظيفيم 10

، عل  يد سواء والممارسينأصذع موضوع اإلبداع من ألار الموضوعا  التي تج ل اهتمام الذاياين 
اسمر ال أ يتظلل أن تلون عملية اإلبداع   السريعين، والتظورولما يتميز ذ  ه ا العصر من التهيير 
 والمستجدا    والمتهيرا  يتليف م  الظروف    لليالفرد  واإلبداع لد   م سسية تعم  عل  توفير فر  التميز  

عل  درجة عالية من اللفاءل  المييظة ذ ، كما يتظلل  لك من الم سسا  سواء العامة أو ال اصة أن تلون  
يكسذ  اإلنسان من    واستعداد   وظاقةاإلبداع هو كفاءل  ف  متميزل.والتي ال تتيقق  ال بجهود  بداعية    والفاعلية

رادت  الل تركيز منظم لقدرات  العقلية    معلومات .و  وتجارب   و يال  وا 
  وتهتم سياسة تشجي  اإلبداع   أن تتبن والتقدمل لك ينذهي عل  كافة الم سسا  التي تسع  للتظور 

وهك ا فإن درجة نجاو أية    اسيام،ال أ يشهده العالم ه ه    والتقدمذالمبدعين من أج  الليا  بركل اليضارل  
 اإلنتاجية.ل عل  زياد  وقدرت دارل م سسة يتوقف عل  مد  استجاذة العنصر الذشرأ في اإل

 مفهو  اإلبداع الوظيفي 1 م10
( اإلبداع ذأن  عذارل عن تبني فكرل أو سلوك معين عل  دا   المنظقة أو بيئتها.  2010يعرف العميان )

( أن اإلبداع هو تظوير فكرل في العم  أو  ارج المنظمة سواء للمنتج أو النظام أو  2010وي كر يريم )
 الفكرل جديدل ذالنسذة للمنظمة.العمليا ، ذيي  تلون ه ه 

 حاجة المنظمات ىلا اإلبداع 2م 10
أوجد  التهيرا  في عناصر البيئة التنافسية التي تواجهها المنظما  الياجة لد  تلك المنظما   ل   
اإلبداع، يي  عمل  المنظما  عل  تدريل العاملين فيها عل  السلوك اإلبداعي أو دف  رسوم للمبدعين  

 نظمة أو المجتم .من  ارج الم
وتظهر الياجة  ل  اإلبداع عندما يدرك مت  و القرار في المنظمة أن هناك تفاوتًا بين أداء المنظمة 
الفعلي واسداء المرمول، وه ا التفاو  يي   دارل المنظمة عل  دراسة تبني أسلول جديدل،  ن الظروف  

المنظمة ما  التهيرا  التلنولوجية وتهير أ وا  التي ت لق الياجة  ل  اإلبداع تفرضها التهيرا  في بيئة 
المستهللين أو توفر معلوما  يول ظهور أسلول أفض  للعم ، فإ ا شعر  المنظما  أن هناك فجول بين  

 السلوك اليالي والسلوك المرمول فإنها ستياول سد أو تقلي  الفجول، ويكون  لك من  الل اإلبداع.
فكار والعمليا  والمنتجا  وال دما  الجديدل. ومنهم من يعرف  عل   يي  أن اإلبداع  يجاد وتنفي  اس 

أن  االست دام اسول أو المذكر إليد  اسفكار من قب  وايده من المنظما  التي تنتمي لمجموعة المنظما   
ل  ا  اسهداف المتشابهة، ويجل عل  المنظما  العقالنية أن تراقل بيئتها من أج  التنب  ذالمظالل الجديد 
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وااليتيا  لمواجهتها، وه ا ما يعرف ذاإلبداع المنظم ال أ يتضمن عمليا  ذي  وتق  مقصودل ومنظمة 
 . (2010)العميان،  يمكن أن تفرزها تلك التهييرا  عن التهييرا  والتيلي  المنظقي لفر  اإلبداع التي 

 خووات اإلبداع الوظيفي 3م 10
 (، وهي:2011، ةاإلبداعية كما  كرها )السكارنهناك  مس مراي  تمر بها العملية 

تبدأ ال ظول اسساسية ل بداع الناجع ذفكرل جديدل أو تصور كام  ل مكانيا  اإلدارية   مرحلة التصور: مأ
وااليتياجا  المظلوذة  ضافة لدراسة المناف  االقتصادية واالجتماعية التي يأ  ها المبدع بنظر  

 م االعتذار
ل هي عم  مبدع  هي العملية اسساسية الاانية في مراي  اإلبداع وه ه ال ظو مرحلة ت وين الفكرة:  .ل 

أن ه ه المريلة تما  عملية تقييم تصايل  دارل   ااعتمادها. كمو ال  لتوييد ك  العوام  المظلول 
اإلبداع في ك  مريلة من المراي  المظلوذة    يتقرر عل  ضوئها ما   ا كان اسمر ممكنا في 

 االستمرار، أو   ا كان  هناك ضرورل للتوقف عن العم .
معالجة المشكلة: ترافق ه ه ال ظول عملية اإلبداع ذشك  مستمر يي  يصايل  لك ظهور مريلة  مج

ذعي المشكال  أو المعوقا  التي يجل أن تت   ذشأنها المعالجا  واليلول الممكنة لمواصلة فاعلية 
 اإلبداع. 

ها قد وجد    ا ما نجي  نشاظا  ي  المشكال  تأتي ه ه المريلة التي يكون اإلبداع فيمرحلة الحل:   مد
وتيقق نجاو المشروع أما   ا كان  الشركة أو الم سسة لم تيقق النجاو والتنفي  للمشروع المستهدف  

 فإنها تلجأ  ل  اعتماد المريلة اس ر  من مراي  اإلبداع وهي مريلة التظوير. 
نية قياس  تما  ه ه المريلة  يد  صور عدم التألد التي يواجها المبدع يي   ن  مكامرحلة التووير:   مه

الياجة لتفكار اإلبداعية تلون معروفة عادل ل لك يياول المبدع أن يي  المشكال  الناتجة عن عدم  
 التألد من  الل اس   ياجة الدائرل أو الم سسة ذعين االعتذار. 

 معوقات اإلبداع الوظيفي 4م 10
مية وتمن  استفادل ( مجموعة من العوام  التي تيد من اإلبداع وتيول دون تن 2010أوضع )يريم،

   المنظما  الم تلفة من ، ومن ه ه المعوقا  ما يلي:
   ال وف من التهيير ومقاومة المنظما  ل ، وتفضي  يالة االستقرار وقبول الوض  الراهن. .أ
 انشهال المديرين ذاسعمال اليومية الروتينية، ورفي اسفكار الجديدل واعتذارها مضيعة للوق . .ل 
 ذيرفية القوانين والتعليما  والتشدد في التركيز عل  الشكليا  دون المضمون. االلتزام  .ج
 مركزية اإلدارل، وعدم اإليمان بتفويي اسعمال الروتينية الذسيظة  ل  العاملين.  .د 
 عدم اإليمان ذأهمية المشاركة من قب  العاملين.  .ه
 قلة اليوافز المادية والمعنوية، نب  الزمالء. .و
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 ير اللف ل، والمعوقا  تنظيمية والمعوقا  المالية.القيادا  اإلدارية م .ز
 ضعف الوالء التنظيمي، والتفكير مير المتعمق.  .و

 للبحث لعمليار اةةةةةةةةةةةاإلو 
 أداة جمع البيانات  م 11

(  66والتألد من تذا  اسداء تم توزيعها عل  عينة الدراسة، يي  وّزع عدد ) االستذانةذعد استلمال   
 ( استذانة كاملة من مجموع االستذانا  الموزعة عل  عينة الدراسة.50استذانة، وتم استرجاع )

وقد تم ا تيار مقياس للر  ال ماسي، فهو يعتبر اسلار است دامًا في الذيو  اليدياة واسلار دقة   
 (، يي  يكون الترتيل من اإلجاذا  التالية: 2010سيكاران )

 ( مقياس درجات الموالقة1الجدول رق  ) 

 موالي بعدة موالي محايد غير موالي غير موالي بعدة  اإلجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 بات االستبانة   م12
يقصدد باذا  االسدتذانة أن تعظي االسدتذانة نفس النتيجة تقريذا لو تم  عادل توزي  االسدتذانة ألار من مرل،   

أو ذعذارل أ ر  أن تذا  االسدتذانة يعني االسدتقرار في نتائج االسدتذانة وعدم تهييرها ذشدك  كبير فيما لو تم 
المجتم  عدددل مرا   الل فترا  زمنيددة معينددة، وقددد تيققدد  الذدداياددا  من اذددا   عددادل توزيعهددا عل  أفراد 

 :كرونذاخ، كما في الجدول التالي استذانة الدراسة من  الل يسال معام  ألفا
 ( يوضح معامل ألفا كرو نباخ 2الجدول رق  )

          Of items N  عدد الفقرا 
 12       التمكين            
 12      الوظيفياإلبداع       

Cronbach" Alpha         
0.931 
0.872 

                            24 0.886 
، وهي قيمة 0.886يتضددددددع من  الل الجدول السددددددابق أن معام  ألفا كرو نذاخ لالسددددددتذانة كك  بلغ  

، وه ا يعني أن االسدددددتذانة تتمت  بدرجة عالية من الاذا ، ومن جانل آ ر اإليصدددددائيةمرتفعة من النايية  
كيا  والتفضيال ، فقد ام است دام مقياس ليكر   ماسي لتيلي  البيانا  وال أ يعتبر أسلول لقياس السلو 

ويعتمد المقياس عل    اإليصاءا  وفي االستذانا ، وب اصة في مجال   اإلنسانيةويستعم  في اال تذارا   
 ردود تدل عل  درجة الموافقة أو االعتراي عل  صيهة ما.
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 عرض خصائص عينة الدراسة م13
 )الجنس،لمعرفة  صددددددددائ  عينة الدراسددددددددة تم تيلي  البيانا  المتيصدددددددد  عليها من المذيواين وهي  

يي  تم عري ه ه   االسددددددددددتذانة،بواسددددددددددظة   العلمية(، و لكالدرجة  العلمي،الم ه   العلمية،ال برل   العمر،
تعكس  صدددددددددددائ  المجتم  من  الل  جاذاتهم   والتلرارا  التيالبيانا  في جداول تلرارية تبين النسدددددددددددل 
 عل  االستذانة، موضية في الجدول اآلتي:

 النوع 13م1
 ( يوضح التو)يع الت راري أللراد عينة البحث حس  النوع3جدول رق  )

 النسذة التلرار النوع
 78.0 39  كر
 22.0 11 أنا 
 % 100 50 المجموع

 
% أأ 22%ونسددددددذة اإلنا   78( والمتعلق ذالجنس أن عدد ال كور بنسددددددذة  3)ياليظ من الجدول رقم 

أن نتائج ه ه الدراسددددددددددة تعبر عن أراء ال كور ألار من اإلنا ، و لك ذالرمم أن ه ه الوظيفة من الوظائف 
اسنسدددددددل للمرأل وللن قد يرج  السدددددددبل في ان فاي نسدددددددذة اإلنا   ل  عدم تيصدددددددلهن عل  م ه  علمي 

هِ ه الوظيفة نظرًا ليداا   نشدددداء الم سددددسددددا  التي تمكنهن من اسددددتلمال دراسددددتهن لذعد ي ولهن لممارسددددة 
 المسافة لذعي الم سسا   ارج المدينة. 

 العمر 13م2
 ( يوضح التو)يع الت راري أللراد عينة البحث حس  الفئة العمرية4جدول رق  )
 النسذة التلرار الفئة العمرية

 14.0 7 سنة  30أق  من  
 66.0 33 سنة 45سنة  ل  أق  من  30من 
 18.0 9 سنة  60سنة  ل  أق  من  45من

 2.0 1 سنة فألار 60من 
 % 100 50 المجموع

 
سددنة، وه ه   45سددنة  ل  أق    30( أن أملل المذيواين كان  أعمارهم من 4)يتضددع من الجدول رقم 

 . الوظيفي  اإلبداعاسعمار في سن البدل والعظاء، والتي ربما تلون ظرو اسفكار الجديدل والقدرل أيضًا عل   
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 مدة العمل 13م3
 ( يوضح التو)يع الت راري أللراد عينة البحث حس  مدة العمل5جدول رق  )

 ةدددددددددددددددددددالنسب كراردددددددددددددددددددددددددالت  ددددددددددددددددددددل العمدددددددددددددددم
 42.0 21 سنوا   5أق  من  

 44.0 22 سنة  15سنوا   ل  أق  من 5من
 8.0 4 سنة 25سنة  ل  أق  من  15من 

 6.0 3 سنة فألار 25
 % 100 50 المجموع

سدددنوا  أق  من  5شددد   لديهم ال برل في مجال عملهم من    22يوالي  ن( أ5رقم )يتبين من الجدول 
سددنة تقريذًا، وه ا يدل عل  وجود  برا  وظيفية  ا  كفاءا  عالية والتي يكون لها القدرل عل  صددن    15

 في مهنتهم. بداعقرارا  وتصرفا  رشيدل ونجاي  في مجال التدريس، وك لك ضعف قدرتهم عل  اإل
 المؤهل العلمي 13م4

 ( يوضح التو)يع الت راري أللراد عينة البحث حس  المؤهل العلمي6جدول رق  )
 ذةالنسددددددددددددد كراردددددددددددددددددددددددددالت  ددددددددددددددددددددالم ه

 84.0 42 ماجستير
 16.0 8 دكتوراه
 % 100 50 المجموع

% هم من يملة الماجسدتير وأن يملة الدكتوراه كان  84( أن أملل نسدذة كان   6يوضدع الجدول رقم )   
% ه ا يدل عل  المسددتو  المرتف  من التعليم بنسددذ  للم سددسددة التعليمية يدياة التأسدديس، كما يعني أن 16

   العلمية للمشاركين.اآلراء التي أعظاها المشاركون تتسم ذالقدرا  ال هنية   ا ما نظر  ل  الم هال

 الدرجة العلمية: 13م5
 ( يوضح التو)يع الت راري أللراد عينة البحث حس  الدرجة العلمية 7جدول رق  )
 النسذة التلرار الدرجة العلمية
 66.0 33 مياضر مساعد 
 24.0 12 مياضر

 6.0 3 أستا  مساعد 
 4.0 2 أستا 
 % 100 50 المجموع
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( أن النسدذة اسعل  سفراد العينة كان  مياضدر مسداعد يي  بله  نسدبتها 7ناليظ من الجدول رقم )   
 اسفراد %، وقد يرج  السدددددبل  ل  قلة 4%، فيما كان  نسدددددذة سق  من نصددددديل أسدددددتا  بله  نسدددددبتها  66

الدراسددددا  العليا   ألاديميةال ين اسددددتظاعوا اسددددتلمال دراسددددتهم  ارج المدينة في  لك الوق ، ونظرًا ليدااة  
 دا   مدينة مصراتة. يي  أن القلة استظاعوا استلمال دراستهم  ارج المدينة.

 تحليل ىجابات ألراد العينة علا األسئلة المتعلقة بموضوع الدراسةم 14
 تحليل اإلجابات المتعلقة بالتمكين  مأ

 ( يوضح نتائج ىجابات ألراد عينة الدراسة حول التمكين 8الجدول رق  )

     
 
  

       
 الفدددقدددددددددددددددددددددددددددددددرا 

موافق  غ.
 ذشدل 

مددددددددددوافددددددددددق  موافق  ميايد  مير موافق
 ذشدل

 
المتوسددددددددددط       

 العدد العدد العدد العدد العدد المرجع                            
  %    %   %   %   % 

    18 29 0 3 0 للللية.لدأ قناعة ذأن عملي يعتبر هام جدًا ذالنسذة  1
4.2400 0 6.0 0 58.0 36.0 

  16 27 6 0 1 لي.اء عملي  ا  قيمة ان اسنشظة التي أمارسها أ 2
4.1400 2.0 0 12.0 54.0 32.0 

  22 25 1 2 0 لي.ذالنسذة   مهنتي  ا  معن  3
4.3400 0 4.0 2.0 50.0 44.0 

  20 29 1 0 0 أاق في قدراتي البدينة وال هنية إلنجاز مهام عملي. 4
4.3800 0 0 2.0 58.0 40.0 

  22 25 3 0 0 قابلية واالستعداد سداء اسنشظة المتعلقة بوظيفتي. ألد 5
4.3800 0 0 6.0 50.0 44.0 

  13 33 3 1 0  مهنتي.أمتلك المهارا  الضرورية لتظبيق اسسس العلمية في  6
4.1600 0 2.0 6.0 66.0 26.0 

 3.7400 9 25 11 4 1 عملي.ظريقة وأسلول  نجاز مهام  ا تيارلد  فرصة كبيرل ويرية في  7
 2.0 8.0 22.0 50.0 18.0 

  12 18 12 7 1  ومظور.ك  جديد  ذابتلارأشعر ذكام  اليرية لتيسين أسلول عملي  8
3.6600 2.0 14.0 24.0 36.0 24.0 

رئيس لأشددددددددددعر ذاليرية في ات ا  القرارا  المتعلقة بتفاصددددددددددي  عملي دون الرجوع ل 9
 القسم.

2 12 21 11 4  
3.0600 4.0 24.0 42.0 22.0 8.0 

  2 10 22 11 5 ذالقسم. اإلداريةأمارس تأايرًا كبيرًا عل  ما يت   من القرارا   10
2.8600 10.0 22.0 44.0 20.0 4.0 

  1 6 15 20 8 صالييا  وسلظا  واسعة في السيظرل عل  مجريا  اسمور ذالقسم  ألد 11
2.4400 16.0 40.0 30.0 12.0 2.0 

  5 14 22 7 2 القسم كبيرأشعر أن أار عملي في  12
3.2600 4.0 14.0 44.0 28.0 10.0 

  3.7217 المتوسط العام                              
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جدداء  مرتفعددة ذمتوسددددددددددددددط  ( أن درجددة الممددارسدددددددددددددددة لفقرا  التمكين 8تضددددددددددددددع من الجدددول رقم ) ي
جاء  و   ،العلوم السدددياسددديةو   االقتصددداد ( مما يدل عل  وجود  دراك سهمية التمكين في كلية 3.7217عام)

االستعداد سداء اسنشظة متعلقة بوظيفتي ( ذالمرتذة اسولي ذمتوسط يسابي و   ) لد  قابلية  ،(5الفقرل رقم )
وظائفهم،   ( وه ا يدل عل  قدرل أعضدددداء هيئة التدريس في  نجاز جمي  اسنشددددظة متعلقة ذمهام4.3800)

سددددلظا  واسددددعة في سدددديظرل علي مجريا  اسمور في القسددددم( و   (، )لدأ صددددالييا    11وجاء  الفقرل ) 
صدددالييا  لد  أعضددداء و  ( مما يدل عل  ان فاي سدددلظا  2.4400ذمتوسدددط يسدددابي )  المرتذة اس يرل
 .تيكم مجريا  اسمور ذالقسم س فيهيئة التدري

 

 تحليل اإلجابات المتعلقة بإبداع الوظيفي  م 
 ألراد عينة البحث حول اإلبداع الوظيفي( يوضح النتائج ىجابات 9الجدول رق  )

 
 

 ت

  
 

 الفقرات              

 غييي ييير
ميااقي  

 بشدة

 
غييي ييير 

 مااق 

 
 محايد

 
 مااق 

 
ميااقي  

 بشدة 

 
 

المتاسي  
 العدد العدد العدد العدد العدد المرجح

   %   %   %  %  % 

 4.3400 21 26 2  1  0  العمل.لدي قناعة بأهم ة األقكار الجديدة قي  1

 0   2.0 4.0 52.0 42.0 

تتاقر لدى إدارة كل ة آل ات لق اس مسييييتايات تال د األقكار الجديدة  2

 قي األقسام.

 12  24  13      1     0      

2.0600  24.0 48.0 26.0 2.0   0 

 4.1200  13   32  3   2   0   الجديدة.أم ل نحا إعطاء ق مة لألقكار  3

  0 4.0 6.0 64.0 26.0  

 3.7000 2   36  7   5   0   العمل.لدي المعرقة لك ف ة تقديم األقكار الجديدة قي  4

  0 10.0 14.0 72.0 4.0 

 4.1600 11  36  3  0   0   أتقبل التغ  ر قي ب ئة العمل. 5

  0   0 6.0 72.0 22.0 

 3.7400 6   31  8   4   1   العمل.مقترحات عمل لتحس ن جادة و أشارك قي خل  أقكار 6

2.0 8.0 16.0 62.0 12.0 

 2.5200 1   7    18   15  9  هناك دعم من الكل ة إلنتاج األقكار الجديدة.  7

18.0 30.0 36.0 14.0 2.0 

 3.5200 2   28  15  4   1   بالمبادرة بإيجاد األقكار الجديدة بالقسم.أقام  8

2.0 8.0 30.0 56.0 4.0 

   0   4   16  22  8  مقترحات المنتسب ن لها.و يساد الكل ة مناخ معد الستثمار أقكار 9

2.3200 16.0 44.0 32.0 8.0   0 

قدراتي عل  تال د األقكار أتحصيل عل  الدورات الزممة للرق  من  10

 الجديدة.

  15  19   12   3   1  

2.3200 30.0 38.0 24.0 6.0 2.0 

 3.6800 7   26  11  6   0   لدي قدرة عل  تطاير األقكار قي عملي. 11

   0 12.0 22.0 52.0 14.0 

  6   21   17  6   0   أمارس أسال ب جديدة لحل المشاكل التي تاجهني قي عملي  12

3.5400   0 12.0 34.0 42.0 12.0 

   3.3183 المتاس  العام                     
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( أن اسهمية النسدددددذة للمتوسدددددط العام لفقرا  اإلبداع الوظيفي جاء  متوسدددددظة   9الجدول رقم )   ويبين
لد  أعضاء هيئة التدريس وللن بدرجة متوسظة،   بداع( مما يدل عل  وجود اإل  3.3183ذمتوسط عام ) 

لدأ قناعة ذأهمية اسفكار الجديدل في العم  ( ذالمرتذة اسولي ذمتوسدددط يسدددابي  ( )1وجاء  الفقرل رقم )
ابتلار من أج  و   داعبهيئة التدريس ذأهمية اإل  أعضددددددددداء( مما يدل عل  وجود قناعة تام  من 4.3400) 

( )تتوفر لد   دارل الللية ليا  لقياس مسدددددددتويا  توليد 2) وجاء  الفقرل رقم ،اسدددددددتمرار العظاء في العم 
ال   ( وه ا يدل عل  أن الللية  2.0600ذمتوسدط يسدابي )   اس يرلاسفكار الجديدل في اسقسدام ( ذالمرتذة  
 الجديدل التي قد تقدم لها. اسفكارذشك  كبير و  وأنها ال تدعم ،تسع  في تهيير آليا  العم  لديها

 

 م اختبار لرضية الدراسة15
 ( يبين اختبار معامل ارتباط بيرسون 10جدول رق  )

 الوظيفي بداعاإل التمكين أدال القياس المتهيرا 

 التمكين
 0.577** 1 معام  ارتذا  بيرسون 

 P-Value  0.000مستوأ معنوأ المشاهد

 الوظيفي    اإلبداع
 1 0.577** معام  ارتذا  بيرسون 
 مستوأ المعنوية المشاهد

P-value 
0.000  

      

(، وأن معام  0.000تساوأ )  P-Value( أن مستو  المعنوية المشاهد  10ناليظ من الجدول رقم )
موجذة فإن ه ه   اإلشددارل(، مما يشددير  ل  وجود عالقة متوسددظة، وذما أن  0.577ارتذا  بيرسددون يسدداوأ )

% 1العالقة تلون ظردية، وعلي  نسددتنتج أن  توجد عالقة ظردية  ا  داللة  يصددائية عند مسددتوأ معنوية  
وقبول   H0تصدداد. وه ا يعن  رفي الفرضددية الصددفرية  الوظيفي في كلية االق  اإلبداعبين التمكين ومسددتوأ  

 .H1الفرضية البديلة 

 نتائج وتوصيات الدراسة  م 16
 نتائج البحث  16م1 

 تيلي  البيانا  التي تم اليصول عليها، تم التوص   ل  النتائج التالية: من  الل

، اإلدارأ  واإلبداعوجود عالقة ظردية متوسددددددددظة  ا  داللة  يصددددددددائية بين متهيرأ الدارسددددددددة التمكين   •
بداع العاملين، 2009اتفق  ه ه النتيجة م  دراسة راضي ) ( عل  وجود عالقة بين التمكين اإلدارأ وا 

، كمدا التي توصددددددددددددددلد  ال  وجود آار لتمكين عل   بدداع العداملين  .Aburuman  (2016) ودراسددددددددددددددة
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ذافي الدراسدددددددددددددا  اس ر  وجود عالقة بين التمكين والمتهيرا  التاذعة كالرضدددددددددددددا )مقاوأ    يأوضددددددددددددد 
 (.2015ظموس :)التنظيمي  وااللتزام( 2012:

هيئة التدريس ذالللية أقرل للموافق مما ي كد ارتفاع الشعور  أعضاءلد   اإلجاذا  التمكينمتوسط  •
منيهم صالييا   و   القرارا  ، واتضع ه ا من  الل  جاذة المذيواين ذمشاركتهم في ات ا   ذالتمكين لديهم
  1995سنة  ظورت وال أ Mayes 1994  مقياس عل  وتم االعتماد في ه ا الذي   سداء أعمالهم.
است دم  الدراسا   ابينم، (2009)وزيد ، (2017تم است دام  في دراسة عمران ) و لقياس التمكين، 

 . Aburuman (2016) ودراسة (2009راضي )التمكين كأدال لقياس  كدراسة  أذعاد اس ر  
 . هيئة التدريس ذالللية تشير ال  درج  موافق  متوسظة أعضاءاإلبداع اإلدارأ لد   اإلجاذا  متوسط  •

 توصيات الدراسة   16م2
 : اآلتيةبناء عل  النتائج التي تم التوص   ليها فإن  يمكن تقديم التوصيا  

 عداد بيئة العم  ذظريقة تدعم التمكين من  الل اعتماد التعاون والتنسدددددددددددديق بين اإلدارا  واسقسددددددددددددام  •
 واإلدارا . توليد اسفكار الجديدل في اسقساموالمجموعا  واسفراد 

العداملين في ات دا  القرارا  في  مشدددددددددددددداركدةو تظبيق مفداهيم  داريدة يدديادة ماد  مبددأ تمكين العمد  عل   •
 .المنظما  

 

 مقترحات البحوث المستقبلية  3م 16
 في ه ا المجال كما يلي:ذيو  المستقبلية مجموعة من الالدراسة  ه ه تروتق
 التمكين عل  سلوك المواظنة التنظيمية. أار •
 الوظيفي. بداعأار الاقافة التنظيمية عل  اإل •
 الوظيفي. بداعالتيويلة عل  اإلالقيادل نمط تيلي   ار  •
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