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 ملخص البحث

ين باإلبداع الوظيفي لدى أعضةةاء هيئة التدريس بكلية االقتصةةاد بجامعة تهدف الدراسةةة ىلا اسةةت عةةاف عالقة التمك
تحتوي علا متغيري الدراسةةةة من أعضةةةاء التدريس بال ليةا والتي اسةةةتبا ة  50عدد  مصةةةراتة لي لي.يام تم  مل ال.يا ا 

ئية بين التمكين )التمكين واإلبداع الوظيفي(م أظهر   تائج الدراسةةةةةةةةة و ود عالقة وردةة متوسةةةةةةةة ة  ا  داللة ى صةةةةةةةةا
م وقد أوصةةةةد الدراسةةةةة بت .يي المفاريم اإلدارية الحديرة لت وير واسةةةةتخدال أسةةةةالي  مختلفة لتعةةةةجيل الوظيفيواإلبداع 

 مالتمكين واإلبداع بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعا 
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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   

يعد التمكين من المفاهيم الحديثة الساااااااااااااااامية لمواورة النمو تالت ور الما تحتاجج المن ما  من أج  
ممتعًا بقائها تتعزيز موقعها التنافسااااااااااااي في بيئة اسعمال التنافسااااااااااااية، تكوب أب الحدي  عن التمكين يبدت 

يواجج المشاااااااااااارفين، حال أةج في الح يقة المديرين تمساااااااااااا تلي اإلدارا  الوساااااااااااا   ت ت  من الموظفين للكثيرين
ت بيق اسساااااليح الحديثة في اإلدارت التي تعز   االساااات ابة حل من قب  همه اإلدارا ، من بينها  صااااعو ا 

المهارت تاالحتراف اإلدارا الما يمكن الموظف من ت  من قدرت العنصاااااااااااار الرشاااااااااااار  في تحصااااااااااااي  المعرفة
ا أب بيئة اسعمال التنافسااااااية قد  اد ، جع  المن ما  ت م .ممارسااااااة الساااااال ة تتحم  مساااااا تليا  تظيفتج

للمحاف ة عل  بقائها تتعزيز موقعها التنافسي. حضافة حل  أب ال اااااااااااااار  التااااااااااااااي ت ع   بداعبحاجة حل  اإل
ية تكمن في قدرتها عل  تعزيز تت وير، تاساااااااتهالل مواهح العاملين عل  تجج ال صاااااااو  حبدامالمن مة 

ضاااية الرئيساااة للمن ما  حكب هي كي  تحفز العاملين فيها سج  صااايامة أفكارهم فالق .حمكاةاتهم اإلبدامية
وما يساعد  اإلبدامية، تكي  توفر ال رتف التاااااااااي يمكااااااااان لتعاااااااااضاء من االلها تنفيم أفكارهم اإلبدامية.

 التمكين عل  تحمااااااااااا  الم ااااااااااااةرت تمرو رتو الم ا فة تالمرتةة تالقدرت عل  اإلقناع، فضاًل عن است دام
المنه ية العلمية للتفكيااااااااااااااااار تحااااااااااااااااا  المشاااو  التي تمث  أحد أبر  الساالوكيا  اإلبدامية لد  العاملين في 

 المن ما .
 السابقة الدراسا م 2
   هدفت همه الدراساااة حل  بياب أار ال صاااائص الشااا صاااية الوظي ية : (2017العةةري) )و دراسةةة عمرا

ن النفساااااااااااااي، تتكوب م تمم الرح  من م موعة )التن يمية( للعاملين تمد  ااترارهم لمشااااااااااااااعر التمكي
مفرده من م تلف العاااملين في اإلدارت العااامااة  205مفرده، تتم ااتيااار عينااة عشااااااااااااااوائيااة بلهاات  434

بين العوام   ححصااااائية: ال توجد عالقة كا  داللة أهمهاب امعة مصااااراتة، توصاااالت الدراسااااة حلي ةتائ  
ال برت العلمية، المركز الوظيفي( تمدركاتهم النفساااااااية الوظي ية للعاملين )ال نس، العمر، ت  الشاااااااا صااااااااية

 ( ت التالي يهيح اسار لهمه المتهيرا .0.05)عند مستوا معنوية 
 ( 2009دراسةة رايةي):  العاملين،  تإبداعهدفت همه الدراسااة حل  توضاايع العالقة بين التمكين اإلدارا

التمكين اإلدارا، تتكوب  للتراين في مسااتوا العاملين في الكلية  تمعرفة م اال  اساات ابة متهيرا  حبداع
 عشااااااوائية االقتصاااااااد جامعة القادسااااااية تضاااااامنت العينةت  الدراسااااااة من الموظفين في كلية اإلدارت م تمم

 ،إبداع العاملينت  موظفًا، برهنت ةتائ  الدراسااة الي تجود عالقة بين التمكين اإلدارا  50بسااي ة للرح  
تمحاادتديااة اساااااااااااااات ااابااة  ،دارا مم أملااح متهيرا  حبااداع العاااملينتجود دعم جزئي لعالقااا  التمكين اإل

 متهيرا  حبداع العاملين للتراين في مستوا حدراك العاملين لممارسا  التمكين اإلدارا.
 ( 2012دراسةةةةةةةةةة أمقاوي) :تمكين دراية بمفهومت  معرفة ما حكا كاب هناك حلمام الدراساااااااااااااااة حل  هدفت 

تحديد مدا تجود عالقة بين المتهير  ،املة بمدينة بنها ا داا  المسااااااااااااااتشاااااااااااااا يا  العامة الع العاملين
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تتحديد ةومية همه العالقة ما حكا كاةت  ،المتهير التابم الرضاااااااااااااااا الوظيفيت  المسااااااااااااااتق  تمكين العاملين
بالمسااااتشاااا يا  العامة في  حي ابية أم ساااالبية، تتكوب م تمم الدراسااااة من الممرضااااا  الليبيا  العامال 

ممرضاااااااااااة تمن أهم النتائ  منها ت كد الدراساااااااااااة عل  تجود عالقة  1750ددهن مدينة بنها ا تالرالغ ع
 الرضااااااااا الوظيفي، عدم امتالك الصااااااااالحيا ت  ةردية موجرة كا  داللة ححصااااااااائية بين تمكين العاملين

بالعم  لكافة مفردا  م تمم  السااااااال ا  الكايية للساااااااي رت عل  حتاحة الدترا  التدريبية التي لها عالقةت 
 الدراسة.

  هدفت الدراسااااااة حل  التعرف عل  مقوما  فاعلية تمكين العاملين في المن ما : (2009اسةةةةة )يد )در 
موظفااًا يعملوب في المن مااا  محاا   295الليبيااة العااامااة بماادينااة بنهااا ا، تتكوب عينااة الاادراسااااااااااااااااة من 

بين  ئيةكا  داللة ححصا ةردية قوية توصلت الدراسة حلي عدت ةتائ  منها تجود عالقة ارتراط ،الدراسة
 ،(0.05التأاير عند مستوا معنوا ) ،معني العم  ،حرية االاتيار، الفعالية الماتية أبعاد التمكين اسر م
 بالشركا  قيد الدراسة أب الرؤساء ال يسمحوب لهم بالمشاركة في تحديد اسهداف، تكملك اود العاملوب 

 .بأعمالهم تليس لديهم حرية في ات اك القرارا  المتعلقة
 هدفت الدراسااااااااااااااة حل  التعرف عل  مد  توافر أبعاد التمكين اإلدارا لد   :(2015ة وموس )دراسةةةةةةةةة

العااملين في الهيئاا ، كاملاك التعرف عل  ماد  توافر االلتزام التن يمي لاديهم، تمن تم ااتياار العالقاة 
شوائية ةرقت بين أبعاد التمكين اإلدارا تمستوا االلتزام التن يمي، لقد ةرقت همه الدراسة عل  عينة ع

موظف تموظفة، تمن اهم ةتائ  الدراسااااااااااااة تجود عالقة ارتراةية موجرة عند مسااااااااااااتوا دلج  337بلهت 
تمساااااااااتوا االلتزام التن يمي، أظهر  النتائ  أب مساااااااااتوا االلتزام  اإلدارا بين أبعاد التمكين  ححصاااااااااائية

 (.76التن يمي للعاملين كاةت مرتفعا بو ب ةسبي )%
   دراسةةةAburuman (2016): دفت الدراسااة حل  التعرف عل  أار التمكين اإلدارا عل  تحسااين ه

. تم 96اإلبداع في معهد اإلدارت العامة. تكوب م تمم الدراساااة من جميم العاملين بالمعهد بعدد حجمالي 
٪. تتجد  91اسااااتمارت صااااالحة منها مم ةساااارة اسااااترجاع  82اسااااتمارت اسااااتبياب تاسااااترجاع  90تو يم 

أاير كت داللة ححصاااااااااااااائية. سبعاد التمكين )تفويي السااااااااااااال ة، تدريح الموظفين، الدراساااااااااااااة أب هناك ت
التواصاااااااااااااا  الفعال، تتحفيز الموظفين( عل  تحسااااااااااااااين اإلبداع لد  العاملين في المعهد اسردةي ل دارت 

 اإلبداع،العامة. تقد تجد  أيًضا أةج ال توجد فرت  كا  داللة ححصائية بين ميول العمال ةحو تحسين 
 ي يمكن أب تعز  حل  المتهيرا  الوظي ية )مص لع ال دمة تالمسم  الوظيفي(.تالت

( في كوةها 2009)راضاااااااي  تدراساااااااة Aburuman (2016)دراساااااااة اتفقت الدراساااااااة الحالية مم        
أةها  فياإلدارا، تااتلفت مم الدراساااااااااااا  اسار   تاإلبداعدرسااااااااااات ةفس المتهيرا  المتمثلة في التمكين 

في  تأهميتجمم متهيرا  م تلفة، ت يئا  م تلفة، تهما يرجم سهمية موضااااااااام الدراساااااااااة  درسااااااااات التمكين
 المن ما .
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 معكلة البحثم 3 
سااااعد في المضاااي قدًما بالعم  يةج أفي التمكين  هميةأ حل  تشاااير مراجعة االدبيا  تالدراساااا  الساااابقة     

عج أهمية تمكينهم، تاسسراب التي جعلتج تمن ام؛ فإةج ي ح عل  المدير أب يوضع للعاملين م .حل  اسمام
ساهم في تصحيع مسار يسحح الهموض الموجودت بالعم   بالهموض. حهما القرار؛ للحد من درجة  يت م

تت صاااااايص  في العم ؛ تفًقا آللية تاضااااااحة تتضاااااامن المسااااااتو  ال ديد للساااااال ا ، يبدعواالعاملين؛ حي  
حدارت الموارد الرشرية، عند ات اك هما القرار، في توفير بيئة ج جتتتمث  أوبر التحديا  التي توا المس تليا .

عملية  نتتتضاااااام قوية.العاملين بتحقيق حةتاجية  عم  مميزت، تعتمد عل  مبدأ الت لي عن الساااااال ة، تالتزام
التمكين، أيًضا، االعتماد عل  أسلوب فريق العم ، تهو الما يوفر عنصرا االتحاد تالقوت، تمعرفة كي ية 

الموظفين ب ريقة أفضااااا ؛ حي  حب همه ال  وت تعتبر بمثابة جزء أسااااااساااااي في  العم  ال ماعي فيتأاير 
 .بناء عملية تمكينهم

تستدعي من  التي المشكال أح امها تةشاةاتها تواجج العديد من  ااتالفأصرحت المن ما  عل  ت 
قااادرتهم عل   ملين تترفم منالتفكير ب ر  حبااادامياااة تااااالقاااة حت  تمنع الم اااال أوثر لتمكين العاااا اإلدارت

تهما ما يتيحج  بأةفساااهم بما يتماوااا  تمصااالحة تأهداف المن مة التي يعملوب فيها صاااناعة تات اك القرارا 
حت  يضاا لم  في أداء عملج تتزيد من ةاقتج تقدرا  أوبرالتمكين الما يحقق مفهوم منع المرؤتو حرية 

أهدافها سااايكوب  هدفا اساااتراتي يا من اإلبداع رتعتب الي تاقة أعل ، لملك فالمن ما  الت أوبربمهامج بوعي 
بالتراجم تعدم  جزءا من عملج فهو يحكم عل  ةفساااااااااااااج اإلبداعيعتبر  المصااااااااااااايرها الزتال، تالموظف الما 

 تت ور أب المتترم لسااااااااير لوحظت . المساااااااااهمة في تنمية تت وير ةفسااااااااج تتظيفتج عل  السااااااااواء القدرت عل 
حل  حهمال الموارد الرشاارية تعدم  استل أب أ متها تعود بالدرجة ت الماتي، ساايير التعل   اعتمادهاالمن ما  

التركيز عل  تنميتها تتأهيلها بالقدر الكافي الما يساير الت ورا  الحاصلة، ااصة مم رياو التهيير التي 
)عل   لتحديا بالدتل المتقدمة تالنامية همه امن الدراساااااااا   كثيرتناتلت ال ،ما سااااااابقك  ل العولمة. حملتج

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

،  يد)عل  سبي  المثال:  التمكينتناتلت التي دراسا  عدد من الالرمم من تجود  تعل تفي ليبيا، 
، الوظيفي اإلبداعج يالحظ ةدرت الدراسا  التي تهتم بالتمكين ت ، حال أة(2017، عمراب تالشري  :2009

التمكين تعالقتج باإلبداع ضوع و من االل تناتل م معال ة ف وت في اسدبيا لهمه الدراسة ت التالي جاء  
درجة  تسع  همه الدراسة للتحقق منتالتي حسح علم الراحثا  لم يتم تناتلها في ليبيا. لملك،  الوظيفي

من االل  مستو  اإلبداع الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد جامعة مصراتةت  تمكينال
 صيامة مشكلة في وك  التساؤل التالي:

  ما عالقة التمكين باإلبداع الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بال لية قيد الدراسة؟        
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 م لرييا  البحث4
 فرضية أساسية تهي: اعتمد  همه الدراسة عل  

الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس بالكلية  بداعبين التمكين تاإل ححصائيةتوجد عالقة ةردية كا  داللة "
 ."قيد الدراسة

 

 ف البحث ادةةةةةهأم 5
 تهدف الدراسة حل  تحقيق اآلتي:

 .تحديد العالقة بين التمكين تاإلبداع الوظيفي 
 ي لد  أعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد جامعة مصراتة.التعرف عل  مستو  اإلبداع الوظيف 
 .التعرف عل  درجة تمكين أعضاء هيئة التدريس داا  الكلية 
  تقديم التوصااااااايا  العلمية بناًء عل  ةتائ  الرح  لمت ما القرار تالتي من واااااااأةها دعم اإلبداع من

   االل تفعي  دتر التمكين.
 حثةةةةية ال.ةةةأهمم 6

 تش يم في  ولين بالتعليم العالي تأعضاء هيئة التدريس ال امعي إليالء اهتمام أوبرتساعد المسئ
 رفم مستو  اإلبداع الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس.التمكين ت 

  في م ال موضوع الدراسة من قب  المهتمين  حاراء الرح  العلميتسع  همه الدراسة للمساهمة في
 بالرح  العلمي.

 ل اةح الفكرا تالن را لمتهيرا الدراسة.المساهمة في ت وير ا 
 البحثمجتمل وعينة  م7

تمث  م تمم الدراسة في جميم أعضاء هيئة التدريس في كلية االقتصاد جامعة مصراتة تالرالغ عددهم 
( مفردت من هما الم تمم تتم ااتيارها تفقًا ل دتل 66(، تتم ااتيار عينة عشوائية بسي ة بلهت )80)

 .اإلحصائي( استراةة قابلة للتحلي  50لعينا  اإلحصائية، تتم استرجاع )( ل1977مورجاب )
 منهجية البحث م8

تم االعتماد عل  المنه  الوصفي في همه الدراسة ة رًا لكوةج المنه  اسوثر است داماً في دراسة ال واهر 
عل  حقائق عن  االجتمامية تاإلةساةية، فهو يعتمد عل  تصف ال اهرت بصورت ةومية أت كمية للحصول

في التسويق، في محاتلة منها لتحديد أسراب المشكلة التي تحتاج حل  تقديم الحلول  اإلةترةتمست دمي 
فالمنه  الوصفي هو أسلوب  الم لو ة تكلك لوصف ال اهرت المراد دراستها ت ياةها كما توجد في الواقم.

ن من االل فترت  منية معينة من أج  من أساليح التحلي  المبني عل  معلوما  دقيقة عن موضوع معي
( أب است دام المنه  2013الحصول عل  ةتائ  علمية تم تفسيرها ب ريقة موضومية. ككر علياب تمثيم )
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الوصفي يرترط بتحديد المشكلة تصيامتها تعرض الفرتض تجمم البياةا  ام تحليلها تتفسيرها للوصول 
ن ال واهر، فالهدف من تن يم المعلوما  تتصنيفها تتفسيرها حل  النتائ  تفهم عالقة ال اهرت مم ميرها م

هو مساعدت الراح  عل  الوصول حل  استراةة تتعميما  تسهم في فهم الواقم. تهناك عديد المناه  الوص ية 
( تالتي منها المنه  الوصفي المسحي، المنه  الوصفي تحلي  المحتو ، 2009أوار لها باويوت تآارتب )

( أب المنه  الوصفي يقدم 2009االرتراةي تالمنه  الوصفي المقارب. تيوضع الرفاعي ) المنه  الوصفي
في الرح  العلمي عديد الفوائد التي تساعد عل  فهم ال واهر االجتمامية فهو يتيع ال ر  أمام الراح  

 .تيست يم من االلج است دام أوثر من أسلوب تيساعد في دراسة العالقا  بين ال واهر الم تلفة
 ار النظري للبحثةةةةةةةةةةةإلوا

 التمكين م9
 مفهول التمكين 9م1

تراينت تجها  ة ر الكتاب تالراحثين في الن ر حل  عملية التمكين كفلسفة حدارية حديثة ةسبيًا، تظهر  
 العديد منها تأهمها ما يلي: 

ة العر ية ترجم حل  الفع  ين ر لمفهوم التمكين من االل المدلول اللهوا للكلمة، فكلمة تمكين في الله 
)مكن( أا جعلج قادرًا عل  الشيء، أت تعني حع اء السل ة تالحكم القوت. تعرفت كلمة )التمكين( من االل 
الفع  يمكن بأةج "منع السل ة الرسمية، كما عرف التمكين من االل التركيز عل  مكوب القوت ضمن 

 (21: 2014مص لع التمكين " )المهيرا ، 
( التمكين بأةج عملية منع اسفراد العاملين حق الت اك القرارا  إلة ا  اسعمال 2011) ارةةتيمكر السك

( التمكين عل  أةج عملية ةق  الواجرا  تالمهام تالسل ة بشك  2010في الوقت المحدد. تيعرف المعاةي )
 عم .متكافئ من المديرين حل  المرؤتسين، لمشاركة العاملين في ات اك القرارا  داا  ال

هو عملية “من االل استعراض التعريفا  السابقة است لصت الراحثا  تعريفًا للتمكين متمثاًل بأةج: 
حع اء اسفراد سل ة تالقوت الال مة الت اك القرارا  تتحم  المس تلية لح  المشاو  التي تعيق تحقيق 

 .”ن عل  أداء مهام كا  مع تاإلصراراسهداف، مما يقوا عندهم رتو المرادرت 
 مداخل التمكين 9م2

             (:2016ينقسم التمكين في اسدب اإلدارا حل  مدالين أساسيين تهما)حسين،
: يشير حل  قدرت الفرد عل  حبداء رأيج تتوضيع تجهة ة ره في اسعمال تاسةش ة التي المدخل الهيكلي .أ

ا  تكملك يشير حل  قدرت الفرد يقوم بها، تين وا عل  تفويي المس تليا  تالمساهمة في صنم القرار 
عل  العم  في م موعة من أج  ح  المشكال  تتعريفها تتحديدها تكملك ت ميم البياةا  عن مشاو  
 العم  تمقترحا  لح  همه المشاو ، ت التالي تعليم الفرد مهارا  جديدت يمكن أب تست دم أداء العم .
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ية تهو العلمية التي يعز  فيها الشعور أت القدرت يشير حل  القدرت النفس المدخل التحفيزي )النفسي(: .ب
الماتية بين اسعضاء المن مين من االل تحديد ال رتف التي ت هر في الكفاية المادية تالمعنوية، 

 الشعور باالةتماء للمن مة، مم الشعور بمعن  العم .
ائمة عل  المشاركة التي تدعو فمفاهيم تمكين الموظفين أيًا كاةت فهي تترم أساسًا من ة ريا  اإلدارت الق

المديرين حل  اقتسام سل ة ات اك القرار مم الموظفين لتحسين اسداء ترضاهم عن العم . فإب تمكين 
الموظفين بمداليج الهيكلي تالنفسي يمث  استراتي ية تن يمية تمهارت جديدت تمدا  فعال للت وير تالتحسين 

لمزيد من قوت التصرف تات اك القرارا  تالمشاركة الفعلية من اإلدارا المستمر يتمث  في منع الموظفين ا
 جاةح الموظفين في حدارت المن ما . 

 مستويا  التمكين 9م3
 حدد امسة مستويا  يمكن للفريق تاإلدارت ت بيقها تهي:  pastor( أب ))2016ككر محمدية )

شائم هو أب المدراء يضعوب القرارا  دتب أب ال حالالقرارا  تيعلم الفريق بها  اإلدارا : يت م المستوى األول
 علم الفريق. 

: بهما المستو  يقوم المدير بس ال الفريق حول أا اقتراحا  ت موجح هما االقتراحا  يضم المستوى الرا ي
 القرارا  تيعلم الفريق بها.

من م موعة  المستو  الثال : يثم في هما المستو  حلقة مناقشة بين المدير تالفريق بشك  مفص  تتتشك 
 االقتراحا  تمدااالتهم التي يأام بها المدير أت ال يأام بها ام يقرر تيعلم الفريق بقراراتج النهائية.

بهما المستو  يستمر بناء العالقا  تيكوب هناك تعاتب بين المدير تالفريق ام تقر القرارا   المستوى الرابل:
 بشك  ةهائي بين المدير تالفريق.

  يمارو العاملوب اإلدارت الماتية من االل فر  العم  كاتية اإلدارت يضم تات اك القرار. :المستوى الخامس
 مستويا  التمكين 9م4

( 2011هناك عدد من اسهداف التي تسااااااااااااااع  المن ما  تنفيمها تنفمها من برام  التمكين تككر جالب )
 أهمها، تهي:

 اسفراد لمس تلية تصرفاتهم.  يادت مستو  الدافعية لتقلي  اسا اء ت يادت درجة تحم  .أ
 .بداع يادت فر  االبتكار تاإل .ب
 دعم عملية التحسين المستمر للعمليا  تالمنت ا  تال دما . .ج
  يادت رضا الز وب من االل الحر  عل  جع  اسفراد العاملين مقر ة من الز ائن. .د
 المرض. يادت مستوا تالء العاملين تت  يي مستو  معدال  دتراب العم ، الغيابا ، ت  .ه
 بأةفسهم، الشعور باحترام النفس، تقيمة النفس. اسفراد يادت اإلةتاجية من االل  يادت اعتداد  .ت
 استعمال الضهط الشري  تةرائق فر  اإلدارت الماتية في الرقابة عل  العاملين تاإلةتاجية. . 
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  يادت حدتد الوقت المتاو ل دارت العليا لت وير ال  ط االستراتي ية. .و
 ل  التنافسية ت يادتها.المحاف ة ع .ط
 اإلبداع الوظيفيم 10

عل  حد سواء،  تالممارسينأصرع موضوع اإلبداع من أوثر الموضوعا  التي ت مب اهتمام الراحثين 
اسمر الما يت لح أب تكوب عملية اإلبداع  السريعين، تالت ورتلما يتميز بج هما العصر من التهيير 
 تالمست دا  تالمتهيرا يتكي  مم ال رتف  لكيالفرد اإلبداع لد  ت م سسية تعم  عل  توفير فر  التميز 

المحي ة بج، كما يت لح كلك من الم سسا  سواء العامة أت ال اصة أب تكوب عل  درجة عالية من الكفاءت 
يكسرج اإلةساب من  تاستعداد تةاقةاإلبداع هو كفاءت ف  متميزت.تالتي ال تتحقق حال ب هود حبدامية  تالفاعلية

  معلوماتج.ت  تت ار ج تايالج تإرادتجاالل تركيز من م لقدراتج العقلية 
 تتهتمسياسة تش يم اإلبداع   أب تتبن تالتقدململك ينرهي عل  كافة الم سسا  التي تسع  للت ور 

تهكما فإب درجة ة او أية  اسيام،الما يشهده العالم همه  تالتقدمبالمبدعين من أج  اللحا  بركح الحضارت 
 اإلةتاجية.عل   يادت  تقدرتجدارت  سسة يتوقف عل  مد  است ابة العنصر الرشرا في اإلم

 مفهول اإلبداع الوظيفي 1 م10
( اإلبداع بأةج مرارت عن تبني فكرت أت سلوك معين عل  داا  المن قة أت بيئتها. 2010يعرف العمياب )

اارج المن مة سواء للمنت  أت الن ام أت ( أب اإلبداع هو ت وير فكرت في العم  أت 2010تيمكر حريم )
 العمليا ، بحي  تكوب همه الفكرت جديدت بالنسرة للمن مة.

  ا ة المنظما  ىلا اإلبداع 2م 10
أتجد  التهيرا  في عناصر البيئة التنافسية التي تواجهها المن ما  الحاجة لد  تلك المن ما  حل  

ملين فيها عل  السلوك اإلبداعي أت دفم رسوم للمبدعين اإلبداع، حي  عملت المن ما  عل  تدريح العا
 من اارج المن مة أت الم تمم.

تت هر الحاجة حل  اإلبداع عندما يدرك مت مت القرار في المن مة أب هناك تفاتتًا بين أداء المن مة 
ب ال رتف الفعلي تاسداء المرموب، تهما التفات  يح  حدارت المن مة عل  دراسة تبني أسلوب جديدت، ح

التي ت لق الحاجة حل  اإلبداع تفرضها التهيرا  في بيئة المن مة مث  التهيرا  التكنولوجية تتهير أكتا  
المستهلكين أت توفر معلوما  حول ظهور أسلوب أفض  للعم ، فإكا وعر  المن ما  أب هناك ف وت بين 

 وت، تيكوب كلك من االل اإلبداع.السلوك الحالي تالسلوك المرموب فإةها ستحاتل سد أت تقليص الف 
حي  أب اإلبداع حي اد تتنفيم اسفكار تالعمليا  تالمنت ا  تال دما  ال ديدت. تمنهم من يعرفج عل   

أةج االست دام استل أت المركر إلحد  اسفكار من قب  تاحده من المن ما  التي تنتمي لم موعة المن ما  
من ما  العقالةية أب تراقح بيئتها من أج  التنب  بالم الح ال ديدت كا  اسهداف المتشابهة، تي ح عل  ال
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تاالحتياط لمواجهتها، تهما ما يعرف باإلبداع المن م الما يتضمن عمليا  بح  تتقص مقصودت تمن مة 
 .(2010)العمياب،  يمكن أب تفر ها تلك التهييرا عن التهييرا  تالتحلي  المن قي لفر  اإلبداع التي 

  وا  اإلبداع الوظيفيخ 3م 10
 (، تهي:2011، ةهناك امس مراح  تمر بها العملية اإلبدامية كما ككرها )السكارة

تبدأ ال  وت اسساسية ل بداع الناجع بفكرت جديدت أت تصور كام  ل مكاةيا  اإلدارية  مر لة التصور: مأ
لتي يأامها المبدع بن ر تاالحتياجا  الم لو ة حضافة لدراسة المنافم االقتصادية تاالجتمامية ا

 ماالعترار
هي العملية اسساسية الثاةية في مراح  اإلبداع تهمه ال  وت هي عم  مبدع مر لة ت وين الف رة:  .ب

أب همه المرحلة تمث  عملية تقييم تصاحح حدارت  ااعتمادها. كمتاال  لتوحيد ك  العوام  الم لوب 
اإلبداع في ك  مرحلة من المراح  الم لو ة حك يتقرر عل  ضوئها ما حكا كاب اسمر ممكنا في 

 االستمرار، أت حكا كاةت هناك ضرترت للتوقف عن العم .
لك ظهور مرحلة معال ة المشكلة: ترافق همه ال  وت عملية اإلبداع بشك  مستمر حي  يصاحح ك مج

بعي المشكال  أت المعوقا  التي ي ح أب تت م بشأةها المعال ا  تالحلول الممكنة لمواصلة فاعلية 
 اإلبداع.

حكا ما ة حت ةشاةا  ح  المشكال  تأتي همه المرحلة التي يكوب اإلبداع فيها قد تجد مر لة الحل:  مد
لن او تالتنفيم للمشرتع المستهدف تتحقق ة او المشرتع أما حكا كاةت الشركة أت الم سسة لم تحقق ا

 فإةها تل أ حل  اعتماد المرحلة اسار  من مراح  اإلبداع تهي مرحلة الت وير.
تمث  همه المرحلة ححد  صور عدم التأود التي يواجها المبدع حي  حب حمكاةية قياو مر لة الت وير:  مه

أب يح  المشكال  النات ة عن عدم الحاجة لتفكار اإلبدامية تكوب معرتفة عادت لملك يحاتل المبدع 
 التأود من االل اسام حاجة الدائرت أت الم سسة بعين االعترار.

 معوقا  اإلبداع الوظيفي 4م 10
( م موعة من العوام  التي تحد من اإلبداع تتحول دتب تنمية تتمنم استفادت 2010أتضع )حريم،

  المن ما  الم تلفة منج، تمن همه المعوقا  ما يلي:
   وف من التهيير تمقاتمة المن ما  لج، تتفضي  حالة االستقرار تقبول الوضم الراهن.ال .أ
 اةشهال المديرين باسعمال اليومية الرتتينية، ترفي اسفكار ال ديدت تاعترارها مضيعة للوقت. .ب
 االلتزام بحريية القواةين تالتعليما  تالتشدد في التركيز عل  الشكليا  دتب المضموب. .ج
 إلدارت، تعدم اإليماب بتفويي اسعمال الرتتينية الرسي ة حل  العاملين.مركزية ا .د
 عدم اإليماب بأهمية المشاركة من قب  العاملين. .ه
 قلة الحوافز المادية تالمعنوية، ةبم الزمالء. .ت
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 ال يادا  اإلدارية مير الكف ت، تالمعوقا  تن يمية تالمعوقا  المالية. . 
 ر المتعمق.ضعف الوالء التن يمي، تالتفكير مي .و

 للبحث لعمليار اةةةةةةةةةةةاإلو 
 أداة  مل ال.يا ا  م 11

( 66تالتأود من ترا  اسداء تم تو يعها عل  عينة الدراسة، حي  تّ ع عدد ) االستراةةبعد استكمال   
 ( استراةة كاملة من م موع االستراةا  المو عة عل  عينة الدراسة.50استراةة، تتم استرجاع )

اتيار م ياو لكر  ال ماسي، فهو يعتبر اسوثر است دامًا في الرحوث الحديثة تاسوثر دقة تقد تم ا  
 (، حي  يكوب الترتيح من اإلجابا  التالية:2010سيكاراب )

 ( مقياس در ا  الموالقة1الجدول رقم )

 موالي بعدة موالي محايد غير موالي غير موالي بعدة  اإل ابة

 5 4 3 2 1 الدر ة

   االستبا ةباث م12
يقصد بثرا  االستراةة أب تع ي االستراةة ةفس النتي ة تقريرا لو تم حعادت تو يم االستراةة أوثر من مرت،   

أت بعرارت أار  أب ترا  االستراةة يعني االستقرار في ةتائ  االستراةة تعدم تهييرها بشك  كبير ييما لو تم 
الل فترا   منيااة معينااة، تقااد تحققاات الراااحثااا  من ارااا  حعااادت تو يعهااا عل  أفراد الم تمم عاادت مرا  ا

 :كرتةراخ، كما في ال دتل التالي استراةة الدراسة من االل حساب معام  ألفا
 ( يويح معامل ألفا كرو  باخ2الجدول رقم )

          Of items N  عدد الفقرا 
 12       التمكين            
 12      الوظيفياإلبداع       

Cronbach" Alpha         
0.931 
0.872 

                            24 0.886 
، تهي قيمة 0.886يتضاااااااع من االل ال دتل الساااااااابق أب معام  ألفا كرت ةراخ لالساااااااتراةة كك  بلغ 

، تهما يعني أب االساااااتراةة تتمتم بدرجة عالية من الثرا ، تمن جاةح آار اإلحصاااااائيةمرتفعة من الناحية 
اساااااااااااااات دام م ياو ليكرث اماسااااااااااااااي لتحلي  البياةا  تالما يعتبر أساااااااااااااالوب ل ياو الساااااااااااااالوكيا   فقد ام

تيعتمد  اإلحصاءا تفي االستراةا ، ت  اصة في م ال  اإلةساةيةتالتفضيال ، تيستعم  في االاترارا  
 الم ياو عل  ردتد تدل عل  درجة الموافقة أت االعتراض عل  صيهة ما.
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 راسةعرض خصائص عينة الد م13
 )ال نس،لمعرفة اصااااااااائص عينة الدراسااااااااة تم تحلي  البياةا  المتحصاااااااا  عليها من المرحواين تهي 

حي  تم عرض همه  االساااااااااااتراةة،بواسااااااااااا ة  العلمية(، تكلكالدرجة  العلمي،الم ه   العلمية،ال برت  العمر،
االل حجاباتهم تعكس اصاااااااااااائص الم تمم من  تالتكرارا  التيالبياةا  في جداتل تكرارية تبين النساااااااااااح 
 عل  االستراةة، موضحة في ال دتل اآلتي:

 النوع 13م1
 ( يويح التو)يل الت راري أللراد عينة البحث  س  النوع3 دول رقم )

 النسرة التكرار النوع
 78.0 39 ككر
 22.0 11 أةث 

 %100 50 الم موع
 

% أا 22تةساااااارة اإلةاث %78( تالمتعلق بال نس أب عدد المكور بنساااااارة 3)يالحظ من ال دتل رقم 
أب ةتائ  همه الدراسااااااااااة تعبر عن أراء المكور أوثر من اإلةاث، تكلك بالرمم أب همه الوظيفة من الوظائف 
اسةسااااااااح للمرأت تلكن قد يرجم الساااااااابح في اة فاض ةساااااااارة اإلةاث حل  عدم تحصاااااااالهن عل  م ه  علمي 

ه الوظيفة ة رًا لحدااج حةشاااااء الم سااااسااااا  ا لتي تمكنهن من اسااااتكمال دراسااااتهن لرعد ي ولهن لممارسااااة همل
 المسافة لرعي الم سسا  اارج المدينة. 

 العمر 13م2
 ( يويح التو)يل الت راري أللراد عينة البحث  س  الفئة العمرية4 دول رقم )
 النسرة التكرار الفئة العمرية

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

 2.0 1 سنة فأوثر 60من 
 %100 50 الم موع

 
ساانة، تهمه  45ساانة حل  أق   30( أب أملح المرحواين كاةت أعمارهم من 4)يتضااع من ال دتل رقم 

 .الوظيفي اإلبداعاسعمار في سن البدل تالع اء، تالتي ر ما تكوب ةرو اسفكار ال ديدت تالقدرت أيضًا عل  
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 مدة العمل 13م3
 ( يويح التو)يل الت راري أللراد عينة البحث  س  مدة العمل5 دول رقم )

 ةاااااااااااااااااااالنسب كراراااااااااااااااااااااااااالت  ااااااااااااااااااادت العمااااااااااااااام
 42.0 21 سنوا  5أق  من 

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

 6.0 3 سنة فأوثر 25
 %100 50 الم موع

سااانوا  أق  من  5وااا ص لديهم ال برت في م ال عملهم من  22حوالي  ب( أ5يتبين من ال دتل رقم )
ساانة تقريرًا، تهما يدل عل  تجود ابرا  تظي ية كا  كفاءا  عالية تالتي يكوب لها القدرت عل  صاانم  15

 في مهنتهم. بداعت تة احج في م ال التدريس، تكملك ضعف قدرتهم عل  اإلقرارا  تتصرفا  رويد
 المؤهل العلمي 13م4

 ( يويح التو)يل الت راري أللراد عينة البحث  س  المؤهل العلمي6 دول رقم )
 رةالنسااااااااااااا كراراااااااااااااااااااااااااالت  ااااااااااااااااااااالم ه

 84.0 42 ماجستير
 16.0 8 توراه دك

 %100 50 الم موع
% هم من حملة الماجستير تأب حملة الدكتوراه كاةت 84( أب أملح ةسرة كاةت 6يوضع ال دتل رقم )   

% هما يدل عل  المسااتو  المرتفم من التعليم بنساارج للم سااسااة التعليمية حديثة التأساايس، كما يعني أب 16
   المهنية حكا ما ة ر حل  الم هال  العلمية للمشاركين.اآلراء التي أع اها المشاركوب تتسم بالقدرا

 الدر ة العلمية: 13م5
 ( يويح التو)يل الت راري أللراد عينة البحث  س  الدر ة العلمية7 دول رقم )
 النسرة التكرار الدرجة العلمية
 66.0 33 محاضر مساعد

 24.0 12 محاضر
 6.0 3 أستاك مساعد

 4.0 2 أستاك
 %100 50 الم موع
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( أب النسارة اسعل  سفراد العينة كاةت محاضار مسااعد حي  بلهت ةسابتها 7ةالحظ من ال دتل رقم )   
 اسفراد%، تقد يرجم السااااابح حل  قلة 4%، ييما كاةت ةسااااارة سق  من ةصااااايح أساااااتاك بلهت ةسااااابتها 66

الدراسااااا  العليا  واديميةأالمين اساااات اعوا اسااااتكمال دراسااااتهم اارج المدينة في كلك الوقت، تة رًا لحدااة 
 داا  مدينة مصراتة. حي  أب القلة است اعوا استكمال دراستهم اارج المدينة.

 تحليل ى ابا  ألراد العينة علا األسئلة المتعلقة بمويوع الدراسةم 14
 تحليل اإل ابا  المتعلقة بالتمكين مأ

 ن( يويح  تائج ى ابا  ألراد عينة الدراسة  ول التمكي8الجدول رقم )

     
 
  

     
 الفاااقااااااااااااااااااااااااااااااارا 

موافق  غ.
 بشدت 

ماااااااااوافاااااااااق  موافق  محايد  مير موافق
 بشدت

 
المتوساااااااااط      

 العدد العدد العدد العدد العدد المرجع                            
  %    %   %   %   % 

    18 29 0 3 0 للكلية.سرة لدا قناعة بأب عملي يعتبر هام جدًا بالن 1
4.2400 0 6.0 0 58.0 36.0 

  16 27 6 0 1 لي.اء عملي كا  قيمة اناسةش ة التي أمارسها أ 2
4.1400 2.0 0 12.0 54.0 32.0 

  22 25 1 2 0 لي.بالنسرة   مهنتي كا  معن 3
4.3400 0 4.0 2.0 50.0 44.0 

  20 29 1 0 0 إلة ا  مهام عملي. أاق في قدراتي البدينة تالمهنية 4
4.3800 0 0 2.0 58.0 40.0 

  22 25 3 0 0 قابلية تاالستعداد سداء اسةش ة المتعلقة بوظيفتي. الد 5
4.3800 0 0 6.0 50.0 44.0 

  13 33 3 1 0  مهنتي.أمتلك المهارا  الضرترية لت بيق اسسس العلمية في  6
4.1600 0 2.0 6.0 66.0 26.0 

 3.7400 9 25 11 4 1 عملي.ةريقة تأسلوب حة ا  مهام  ااتيارلد  فرصة كبيرت تحرية في  7
 2.0 8.0 22.0 50.0 18.0 

  12 18 12 7 1  تم ور.ك  جديد  بابتكارأوعر بكام  الحرية لتحسين أسلوب عملي  8
3.6600 2.0 14.0 24.0 36.0 24.0 

رئيس للقرارا  المتعلقة بتفاصاااااااااي  عملي دتب الرجوع لأواااااااااعر بالحرية في ات اك ا 9
 القسم.

2 12 21 11 4  
3.0600 4.0 24.0 42.0 22.0 8.0 

  2 10 22 11 5 بالقسم. اإلداريةأمارو تأايرًا كبيرًا عل  ما يت م من القرارا   10
2.8600 10.0 22.0 44.0 20.0 4.0 

  1 6 15 20 8 ت عل  م ريا  اسمور بالقسم صالحيا  تسل ا  تاسعة في السي ر  الد 11
2.4400 16.0 40.0 30.0 12.0 2.0 

  5 14 22 7 2 أوعر أب أار عملي في القسم كبير 12
3.2600 4.0 14.0 44.0 28.0 10.0 

  3.7217 المتوسط العام                              
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جاااء  مرتفعااة بمتوسااااااااااااااط  فقرا  التمكين( أب درجااة الممااارسااااااااااااااااة ل 8تضااااااااااااااع من ال اادتل رقم ) ي
جاء  ت  ،العلوم الساااياسااايةت  ( مما يدل عل  تجود حدراك سهمية التمكين في كلية االقتصااااد3.7217عام)

االستعداد سداء اسةش ة متعلقة بوظيفتي ( بالمرترة استلي بمتوسط حسابي ت  ) لد  قابلية ،(5الفقرت رقم )
تظائفهم،  هيئة التدريس في حة ا  جميم اسةشاااا ة متعلقة بمهام ( تهما يدل عل  قدرت أعضاااااء4.3800)

ساااال ا  تاسااااعة في سااااي رت علي م ريا  اسمور في القساااام( ت  (، )لدا صااااالحيا  11تجاء  الفقرت ) 
صاااالحيا  لد  أعضااااء ت  ( مما يدل عل  اة فاض سااال ا 2.4400بمتوساااط حساااابي ) المرترة اسايرت

 .ور بالقسمتحكم م ريا  اسم س فيهيئة التدري
 

 تحليل اإل ابا  المتعلقة بإبداع الوظيفي مب
 ( يويح النتائج ى ابا  ألراد عينة البحث  ول اإلبداع الوظيفي9الجدول رقم )

 
 

 ت

  
 

 الفقرات              

 غيييي يييير
مييفا ي  

 بشدة

 
غييييي ييييير 

 مفا  

 
 محايد

 
 مفا  

 
مييفا يي  

 بشدة 

 
 

المتفسيي  
 العدد العدد العدد العدد العدد المرجح

   %   %   %  %  % 

 4.3400 21 26 2  1  0  العمل.لدي قناعة بأهم ة األ كار الجديدة  ي  1

 0   2.0 4.0 52.0 42.0 

تتف ر لدى إدارة كل ة آل ات لق اس مسييييييتفيات تفل د األ كار الجديدة  2

  ي 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 نحف إعطاء ق مة لأل كار  3

  0 4.0 6.0 64.0 26.0  

 3.7000 2   36  7   5   0   العمل.لدي المعر ة لك ف ة تقديم األ كار الجديدة  ي  4

  0 10.0 14.0 72.0 4.0 

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

  0   0 6.0 72.0 22.0 

 3.7400 6   31  8   4   1   العمل.مقترحات عمل لتحس ن جفدة و أشارك  ي خل  أ كار 6

2.0 8.0 16.0 62.0 12.0 

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

18.0 30.0 36.0 14.0 2.0 

 3.5200 2   28  15  4   1   بالمبادرة بإيجاد األ كار الجديدة بالقسم.أقفم  8

2.0 8.0 30.0 56.0 4.0 

   0   4   16  22  8  مقترحات المنتسب ن لها.و يسفد الكل ة مناخ معد الستثمار أ كار 9

2.3200 16.0 44.0 32.0 8.0   0 

ي عل  تفل د األ كار أتحصيل عل  الدورات الزممة للر   من قدرات 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  تطفير األ كار  ي عملي. 11

   0 12.0 22.0 52.0 14.0 

  6   21   17  6   0   أمارس أسال ب جديدة لحل المشاكل التي تفجهني  ي عملي  12

3.5400   0 12.0 34.0 42.0 12.0 

   3.3183 المتفس  العام                     
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( أب اسهمية النسااااارة للمتوساااااط العام لفقرا  اإلبداع الوظيفي جاء  متوسااااا ة  9ال دتل رقم )  تيبين
متوس ة،  لد  أعضاء هيئة التدريس تلكن بدرجة بداع( مما يدل عل  تجود اإل 3.3183بمتوسط عام ) 

لدا قناعة بأهمية اسفكار ال ديدت في العم  ( بالمرترة استلي بمتوساااط حساااابي  ( )1تجاء  الفقرت رقم )
ابتكار من أج  ت  بداعهيئة التدريس بأهمية اإل أعضااااااااااء( مما يدل عل  تجود قناعة تامج من 4.3400) 

ت الكلية ليا  ل ياو مساااااااتويا  توليد ( )تتوفر لد  حدار 2) تجاء  الفقرت رقم ،اساااااااتمرار الع اء في العم 
ال  ( تهما يدل عل  أب الكلية 2.0600بمتوسط حسابي )  اسايرتاسفكار ال ديدت في اسقسام ( بالمرترة 

 ال ديدت التي قد تقدم لها. اسفكار شك  كبير ت  تأةها ال تدعم ،تسع  في تهيير آليا  العم  لديها
 

 م اختبار لريية الدراسة15
 ( ي.ين اختبار معامل ارتباط بيرسو  10)  دول رقم

 الوظيفي بداعاإل التمكين أدات ال ياو المتهيرا 

 التمكين
 0.577** 1 معام  ارتراط بيرسوب 

 P-Value  0.000مستوا معنوا المشاهد

 الوظيفي    اإلبداع
 1 0.577** معام  ارتراط بيرسوب 
 مستوا المعنوية المشاهد

P-value 
0.000  

     

(، تأب معام  0.000تساتا ) P-Value( أب مستو  المعنوية المشاهد 10ةالحظ من ال دتل رقم )
موجرة فإب همه  اإلوااارت(، مما يشااير حل  تجود عالقة متوساا ة، ت ما أب 0.577ارتراط بيرسااوب يساااتا )

% 1معنوية  العالقة تكوب ةردية، تعليج ةسااتنت  أةج توجد عالقة ةردية كا  داللة ححصااائية عند مسااتوا 
تقبول  H0الوظيفي في كلية االقتصاااد. تهما يعن  رفي الفرضااية الصاافرية  اإلبداعبين التمكين تمسااتوا 

 .H1الفرضية البديلة 

  تائج وتوصيا  الدراسة م 16
  تائج البحث 16م1 

 تحلي  البياةا  التي تم الحصول عليها، تم التوص  حل  النتائ  التالية: من االل

 اإلدارا  تاإلبداعردية متوسااااااااا ة كا  داللة ححصاااااااااائية بين متهيرا الدارساااااااااة التمكين تجود عالقة ة ،
( عل  تجود عالقة بين التمكين اإلدارا تإبداع العاملين، 2009اتفقت همه النتي ة مم دراسة راضي )

، كما التي توصاااااااااااااالت ال  تجود آار لتمكين عل  حبداع العاملين .Aburuman (2016) تدراساااااااااااااااة
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الدراساااااااااااااا  اسار  تجود عالقة بين التمكين تالمتهيرا  التابعة كالرضاااااااااااااا )مقاتا بافي  تحأتضااااااااااااا
 (.2015ةموو :)التن يمي  تااللتزام( 2012:

  هيئة التدريس بالكلية أقرب للموافق مما ي كد ارتفاع الشعور  أعضاءلد   اإلجابا  التمكينمتوسط
منحهم صالحيا  ت  القرارا ركتهم في ات اك ، تاتضع هما من االل حجابة المرحواين بمشابالتمكين لديهم
 1995سنة  ةورتجتالما Mayes 1994  م ياوعل  تتم االعتماد في هما الرح   سداء أعمالهم.

است دمت الدراسا   ابينم، (2009)ت يد ، (2017تم است دامج في دراسة عمراب )ت ل ياو التمكين، 
 .Aburuman (2016) تدراسة (2009راضي )التمكين كأدات ل ياسج كدراسة  أبعاداسار  

  هيئة التدريس بالكلية تشير ال  درجج موافقج متوس ة أعضاءاإلبداع اإلدارا لد   اإلجابا متوسط. 

 توصيا  الدراسة 16م2
 :اآلتيةبناء عل  النتائ  التي تم التوص  حليها فإةج يمكن تقديم التوصيا  

 ل اعتماد التعاتب تالتنسااااااااااااايق بين اإلدارا  تاسقساااااااااااااام حعداد بيئة العم  ب ريقة تدعم التمكين من اال
 تاإلدارا . توليد اسفكار ال ديدت في اسقسامتالم موعا  تاسفراد 

   العاملين في ات اك القرارا  في  مشااااااااااااااااركةت ت بيق مفاهيم حدارية حديثة مث  مبدأ تمكين العم  عل
 .المن ما 

 

 مقتر ا  البحوث المستق.لية  3م 16
 في هما الم ال كما يلي:رحوث المستقبلية م موعة من اللدراسة ا همه تروتق
 التمكين عل  سلوك المواةنة التن يمية. أار 
 الوظيفي. بداعأار الثقافة التن يمية عل  اإل 
  الوظيفي. بداعال يادت التحويلة عل  اإلةمط تحلي  حار 

 

 المرا ل 
 منشورت، أواديميةعالقتج بالرضا الوظيفي " رسالة ماجستير مير "تمكين العاملين ت  (2012) عبدهللا،محمود  امقاتا، تمام

 .تالتن يمقسم اإلدارت  بنها ا،فرع  العليا،الدراسا  
-أساليح-، الرح  العلمي: مفاهيم(2009السامرائي، عدةاب هاوم )ت البرتارا، ةزار عبد الم يد ت باويوت، عبد هللا لحسن 

 ت بيقا .
 دار الصفاء للنشر تالتو يم. اسردب، - التهيير، عمابالتن يمي في عصر  السلوك ،2011 دهش،جالب، ححساب 
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