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 الملخص
 فرععي الضمان االجتما صندوق في  وأبعاده ممارسة التمكين اإلداري هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى 

 عينة تبعا  فراد الأ. باإلضافة إلى التعرف على الفروق في استجابات للتمكين اإلداري ة ي  وتبيان األهمية النسب ةمصرات
 صندوق ين جميع العامل يتكون منجتمع الدراسة م كين اإلداري.التم ممارسةحول مستوى للمتغيرات الديموغرافية 

ب مع تتناسبسيطة تم اختيار عينة عشوائية  (687البالغ عددهم ) ومكاتبمن فروع  مصراتة الضمان االجتماعي
 ت الموزعة،( من االستبانا192تم استرداد ) ،داة الدراسة )االستبانة(أ( وزعت عليها 250مجتمع الدراسة بلغت )

بعاده أداري و درجة ممارسة التمكين اإل أنإلى  النتائج أشارت%(. 76.8بنسبة استرجاع ) حصائي،الحة للتحليل اإلص
د فروق وجو متوسطة، كما أظهرت النتائج كانت من حيث األهمية النسبية  ةبصندوق الضمان االجتماعي فرع مصرات

 دم وجودع أيضا   أظهرت، و الفئة العمرية، والمؤهل العلمي(لمتغيري )ين ُتعزى ثو حجابات المبإذات داللة إحصائية بين 
  الوظيفة الحالية(.ر )ين ُتعزى لمتغيثجابات المبحو إفروق ذات داللة إحصائية بين 

 ا.مصراتة، ليبي .جتماعي، مؤسسة الضمان االأبعاد التمكين اإلداري ، التمكين اإلداري : الدالةالكلمات 
The reality of Administrative Empowerment in the Social 

Security Fund of Misurata Branch 
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Abstract 

The study aimed to identify the level of practice of administrative empowerment and its 

dimensions in the Social Security Fund Misurata branch, and to show the relative importance of 

administrative empowerment. In addition to identifying the differences in the responses of the 

sample members according to demographic variables about the level of administrative 

empowerment practice. It represents a population for a study in all employees of the Social 

Security Corporation from the branches and units of the number (687), a simple random 

sample was adopted that fits with the study community, amounting to (250) distributed by the 

study tool (the questionnaire), 192 of the distributed questionnaires were received. with a return 

rate of (76.8%). The results of the study indicate that the degree of practicing administrative 

empowerment and its dimensions in the Social Security Fund, Misurata branch, came in terms 

of medium relative importance. The results also showed that there were no statistically 
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significant differences at the level of significance (0.05) between the answers of the two subjects 

due to the variable (current job). 

Keywords: Administrative empowerment, Dimensions of administrative empowerment, Social 

security institution, Misurata, Libya. 

 المقدمة .1
 عتبر استراتيجية ومهارة ومدخال  ي  من بين المداخل اإلدارية الحديثة في عالم اإلدارة نجد تمكين العاملين 

نه األسلوب األفضل الذي يتماشى مع عهد العلم والمعرفة والثورة أللتطوير والتحسين المستمر، و  ال  فع
المسؤوليات واتخاد القرارات ذات العالقة المعلوماتية، مما يمكن العاملين من ممارسة السلطة وتحمل 

كثر أويضمن التمكين اإلداري فعالية استثمار الموارد البشرية بأفضل وجه، ويجعل العمل  بالوظائف،
عمال ، ويزيد من فعالية ، ويحسن دافعية العاملين والتزامهم فيما يتعلق بتنفيذ األا  كثر تحفيز أقيمة ومعنى و 

جابة على التساؤالت نتيجة لغياب نجاز المهام واإلإاملين والعمالء، وي سرع في االتصال بين المؤسسة والع
 البيروقراطية، وهذا يؤدي إلى أداء أكثر فعالية وجودة.

 الدراسات السابقة .2
 

  تتمتع به القيادات  الذيتقييم مستوى التمكين اإلداري  إلى الدراسة هدفت (2020، )مخدومدراسة
امعة طيبة ، وتقييم مدى مساهمة أبعاد التمكين اإلداري في تطوير القيادات كاديمية النسائية في جاأل
من جميع القيادات  الدراسة مجتمع وتكون التحليلي،  الوصفي المنهج تم استخدامو ، كاديمية النسائية األ
م والبالغ عدده على مستوى األقسام والكليات والعمادات المساندة بجامعة طيبة، كاديمية النسائيةاأل

درجة عالية من التوافق بين  إلى الدراسة توصلتو  ، استخدام أسلوب الحصر الشاملوتم  ،(159)
مفردات الدراسة بشأن أبعاد التمكين الخاصة بفرق العمل والتحفيز واالتصال ، مقارنة بدرجة التوافق 

داللة إحصائية  الخاصة لكل من التدريب وتفويض السلطة، كما بينت النتائج  إلى عدم وجود فروق ذات
في اتجاهات مفردات الدراسة حول أبعاد التمكين اإلداري باختالف متغيرات المسمى الوظيفي والدرجة 

 .الوظيفية والدرجة العلمية
 ( 2020 ،دعفوسدراسة)  الوالءأثر تمكين العاملين في التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى 

فراد العينة تعزى للمتغيرات الشخصية أابات التنظيمي ومدى وجود فروقات ذات داللة في استج
جميع العاملين بفروع  من سةاالدر  مجتمع تكون و ، التحليلي الوصفي المنهج تم استخدامو  ،والوظيفية

 ،وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل ،(100والبالغ عددهم ) ،بليبيا مصرف الصحاري بالمنطقة الغربية
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لدى مجتمع  تمكين العامليندرجة ممارسة  أن   الدارسة نتائج بّينت و،كأداة للدراسة،  االستبانةواستخدمت 
عدم ، كما بينت النتائج  التنظيمي الوالءثر لتمكين العاملين على أكذلك وجود  ،يجابيا  إالدراسة جاءت 

"المستوى التعليمي والمستوى الوظيفي، ووجود فروقات لمتغير  يرغلمت ى جابات العينة تعز وجود فروق إل
 نس.الج
 ( 2019، بو مخلوف، كموشدراسة) التعرف على واقع ممارسات التمكين  هدفت هذه الدراسة إلى

، حالة شركة تصنيع اللواصق الصناعية والصحية الجزائر، دراسةاإلداري بالمؤسسات االقتصادية في 
مارة است (50)االعتماد على استمارة استبيان أعدت خصيصا لهذا الغرض، حيث تم توزيع  من خالل

تواضع وعدم كفاية ممارسات التمكين اإلداري وتوصلت الدراسة إلى  على عمال وموظفي الشركة،
 .بشركة تصنيع اللواحق الصناعية والصحية

 درجة التمكين اإلداري التعرف على  هدفت هذه الدراسة إلى :(2019)بومريز و  دراسة المرضي
 المنهج تم استخدامو ، اإلداري على األداء الوظيفيمكين تثر الأعلى  ، كذلك التعرفمنوحة للعاملينمال

جميع العاملين في العالقات العامة بالشركات النفطية  من سةاالدر  مجتمع تكون ، و التحليلي الوصفي
 االستبانةواستخدمت  ،وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل  ،(40بمدينة بنغازي بليبيا والبالغ عددهم )

توجد فرق  درجة ممارسة تمكين العاملين تعتبر جيدة، وال أن الدارسة ئجنتا بّينت وكأداة للدراسة، 
  بعاد التمكين.أحول  "هلؤ العمر، الم ير "الجنس،غلمت ى فراد العينة تعز أالستجابات 

  هذه الدراسة التعرف على واقع التمكين اإلداري للموظفين  تهدف :(2018)بن ناصر و دراسة لرقم
-ية، وكذلك التعرف على مدى وجود تأثير للمتغيرات الديمغرافية "الجنس اإلداريين بالجامعة الجزائر 

تمثل و ، التحليلي  المنهج الوصفي ت الدراسةاستخدمو المستوى التعليمي" على أبعاد الدراسة،  -قدمية األ
ب ادداخل جامعة باجي مختار )عنابة( كلية اآل الموزعينمجتمع الدراسة في جميع موظفي اإلدارة 

 تفوق تم اختيار عينة عشوائية منهم و ، ا  ( موظف313، البالغ عددهم )واالجتماعية اإلنسانية والعلوم
أهمها: أن مستوى  ؛خلصت الدراسة إلى عدة نتائجو كأداة للدراسة،  االستبانةاستخدمت و %(، 20)

 ب عد يوجد تأثير لمتغير الجنس على ال هالتمكين اإلداري جاء فوق المتوسط، كما أظهرت النتائج أن
"تفويض السلطة والمشاركة في اتخاد القرار والرقابة الذاتية" في حين بينت النتائج وجود تأثير لمتغير 

قدمية على "تفويض ال يوجد تأثير لمتغير األ هالجنس لبعد تحمل المسئولية، كما أظهرت النتائج أن
ة، في حين بينت وجود تأثير لمتغير السلطة والمشاركة في اتخاد القرار وتحمل المسئولية والرقابة الذاتي

 المستوى التعليمي لبعد المشاركة في اتخاد القرار.
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  معرفة واقع تمكين العاملين ومعوقات سة إلى دراهدفت هذه ال :(2017)ضيف و قاسمي دراسة
 تطبيقه في القطاع اإلداري العمومي بمديرية التجارة بوالية المسيلة بالجزائر من وجهة نظر العاملين،

على االستبانة وتوزيع وتم استخدام أسلوب المسح الشامل  ،الوصفي التحليلي المنهج ت الدراسةاستخدمو 
هناك مستويات مقبولة لتطبيق تمكين  أن :أهمها ؛توصلت الدراسة إلى عدة نتائجو  موظفا ،( 57)

 التمكين اإلداري. تطبيقكذلك وجود معوقات فردية وتنظيمية تعرقل  ،العاملين
  لى التعرف على درجة تطبيق التمكين اإلداري إهدفت هذه الدراسة  :(2017) الحربيدراسة

فراد أوالكشف على الفروق اإلحصائية بين استجابات  ،لمديري المدارس الثانوية بمنطقة مكة المكرمة
تم و  ،العينة حول تقديرهم لمستوى تطبيق التمكين اإلداري تعزى "الختالف الخبرة والدورات التدريبية" 

هلية المدارس الثانوية األ مديري العاملين جميع تمثل مجتمع الدراسة و  ،الوصفي التحليلي استخدام المنهج
، ا  ( مدير 52تم اختيار عينة عشوائية طبقية بلغت )و ( ، 98بمنطقة مكة المكرمة البالغ عددهم )

أن مستوى تطبيق التمكين  ا:همأه ؛الدارسة إلى عدة نتائج توصلتو  ة،لدراسلستبانة كأداة اال تاستخدمو 
اإلداري لدى مجتمع الدراسة كانت بدرجة كبيرة، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 بين رتب متوسطات االستجابات تعزى لعدد سنوات الخبرة والمشاركة بالدورات التدريبية.
 وى التمكين اإلداري لمديرات لى التعرف على مستإهدفت هذه الدراسة  :(2017) دراسة العتيبي

والكشف عن معوقات التمكين اإلداري، وتقديم مقترحات  ،هلية بمدينة الرياضالمدارس الثانوية األ
جميع في تمثل مجتمع الدراسة و  ،الوصفي التحليلي تم استخدام المنهج ،مناسبة لتطوير التمكين اإلداري 

تم استخدام و (، 161اإلدارة المدرسية البالغ عددهم )هلية وجميع مشرفات مديرات  المدارس الثانوية األ
أن  أهمها: ؛سة إلى عدة نتائجاالدر  توصلتو  ة،لدراسلستبانة كأداة اال تاستخدمو أسلوب المسح الشامل ، 

مستوى تطبيق التمكين اإلداري لدى مجتمع الدراسة كانت بدرجة مرتفعة لألبعاد "الكفاءة الذاتية، 
ت ،فرق العمل، تفويض السلطة، والنمو المهني، في حين جاء مستوى ب عد تصال وتدفق المعلومااال

"الحوافز" متوسطا ، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات االستجابات 
ومتغير ، مفردات الدراسة تعزى "للعمل الحالي، في ب عد الكفاءة الذاتية، وجهة التعيين في ب عد الحوافز

 لخبرة في ب عد الحوافز.سنوات ا
 دراسة Alfadli & Al-Mehaisen (2019:) هذه الدراسة إلى التعرف واقع التمكين  هدفت

على المنهج الدراسة  اعتمدتو بالسعودية،  "رياض الخبراء"اإلداري لدى اإلداريين في المدارس المتوسطة 
عينة  توظيفهم مؤخرا ، وتم اختيارالوصفي المقارن، حيت تمثلت مجتمع الدراسة في اإلداريين الذي تم 
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، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداءه لجمع البيانات وتبّين من ا  ( إداري  89عشوائية بسيطة تمثلت في )
 .ا  النتائج أن مستوى التمكين اإلداري جاء متوسط

  دراسة.,et al Lassoued (2020:)  ري تأثير التمكين اإلدا التحقيق فيهدفت هذه الدراسة إلى
تمثل مجتمع الدراسة في الموظفين اإلداريين في و نفاذ مهارات جل المشكالت واتخاذ القرار، إعلى 

النتائج أن مستوى التمكين اإلداري جاء  أظهرت ( فردا ،82) وشملت عينة الدراسة، يأبوظبجامعة 
أن النتائج بينت  بعاد حل المشكالت ومهارات اتخاد القرار مرتفعة، كماأ، في حين جاء مستوى ا  متوسط

 وجود تأثير معتدل للتمكين اإلداري على تعزيز مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار. 

 مشكلة الدراسة .3
إلى بروز التمكين اإلداري كأحد أهم األساليب اإلدارية الحديثة للموارد لقد قاد التطور في الفكر اإلداري   

حيث أكدت الدراسات يجية فعالة لمواكبة التطورات، ليه كإستراتإظر أصبح ينالبشرية بالمؤسسات، حيث 
األداء إذا تم استخدامه بالطريقة في تحسين بعاده المختلفة أعلى أهمية نشر ثقافة التمكين اإلداري ب

 و)لرقم وبن نصر، (2019، ضيف قاسمي)و( 2020، مخذوم( و)2019 ،المطيري دراسة )ك المثلى،
لى قلة الدراسات التي تهتم بالتمكين بالرغم من أهميته في إ( 2020)دعفوس،  يشير ،وفي ليبيا .(2018

تشخيص واقع ممارسة هذا المفهوم في المؤسسات الليبية  لذا سعت هذه الدراسة لمحاولة .البيئة الليبية
  :ؤل التالياستفي ال الدراسة مشكلةولهذا فإنه يمكن تلخيص  ،للكشف عن واقع تطبيقاتها الفعلية

 ؟ةجتماعي فرع مصراتالضمان اال صندوق التمكين اإلداري في  ةمارسما هو واقع م -

 أسئلة الدراسة .4
 .ةجتماعي فرع مصراتالضمان اال صندوق ما مستوى ممارسة التمكين اإلداري في  .أ

، والتعلم التدريب، العملفرق ، تفويض السلطة) التمكين اإلداري كل ب عد من أبعاد  ةما هو واقع ممارس .ب
 ؟ةمصراتجتماعي فرع الضمان اال صندوق في  (تحفيزال، الفعال االتصال

)الجنس،  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين تعزى للمتغيرات الديموغرافية .ج
 ؟ةجتماعي فرع مصراتالضمان اال صندوق في  الوظيفة الحالية( المؤهل العلمي، الفئة العمرية،
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 أهمية الدراسة .5
 تي:التنبع أهمية الدراسة من ا

خاصة في المفاهيم الحاجة الملحة لتبني مثل هذه و  بعاده المختلفة،أب التمكين اإلداري  ضوعأهمية مو  .أ
على كافة أنواعها  للمؤسساتمن الموضوعات المعاصرة المهمة  اكونه عامال إدارات القطاع

  .ونشاطاتها
التمكين مستوى توافر ى متخذي القرار من التعرف علكن مّ ت  إن النتائج التي يتم التوصل إليها  .ب

 صندوق في  المعوقات والمشكالت التي تواجه تطبيقهاستفادة منها في كيفية تذليل اال، و داري اإل
 .االجتماعي مصراتةالضمان 

ومؤسسات القطاع  قطاع العام األخرى المؤسسات بعض من هذه الدراسة من قبل  االستفادةمكانية إ .ت
 . القرارالخاص المشابهة في ترشيد عملية اتخاذ 

 أهداف الدراسة .6
 ةمصراتفرع جتماعي الضمان اال صندوق في واقع التمكين اإلداري  التعرف على تهدف هذه الدراسة إلى

 هداف الفرعية التالية:ويتفرع منه األ ،كهدف رئيسي
 .ةمصرات فرع الضمان االجتماعي صندوق في ممارسة التمكين اإلداري مستوى  تحديد .أ

جتماعي فرع الضمان اال صندوق في منها كل  ممارسةتبيان و ، ين اإلداري أبعاد التمكالتعرف على  .ب
 .ةمصرات

 التعرف على الفروق في استجابات أفراد العينة تبعا  للمتغيرات الديموغرافية. .ج

 طار النظري اإل .7
 مقدمة 7-1

إلى العنصر البشري أحد أهم المقومات التنظيمية التي يجب الحفاظ عليها ودعمها، والسعي  ي عد    
تطويرها، واالرتقاء بمعارفها ومهاراتها وخبراتها لمواكبة التطورات المحيطة ببيئة األعمال، ولهذا فقد 

في عملية التغيير التنظيمي، وتفعيل  العاملينالحديثة على الرفع من مستوى مشاركة  المؤسساتعملت 
دراسة احتياجات ومطالب هذه  آليات التواصل واالتصال بين كافة المستويات اإلدارية، باإلضافة إلى

، وهذا ما من شأنه المؤسسةالفئة، وإشباع رغباتها، باعتبارها أحد األطراف الرئيسية ذات المصلحة في 
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      .أن ينعكس إيجابيا على والء وانتماء العاملين من جهة، وتحقيق األهداف المؤسسية من جهة أخرى 
 (2، 2019كموش،و  )بومخلوف

كين اإلداري من أبرز المفاهيم التنظيمية المعاصرة في الفكر اإلداري، والذي يهتم مفهوم التم وي عد  
 ،تهم الفردية والجماعية من خالل توسيع نطاق تفويض السلطةابإتاحة الفرصة لآلخرين في زيادة قدر 

تفادة من واالس ،وحل المشكالت ،لى إعطاء األفراد الحرية اإلدارية في عملية اتخاذ القراراتإوالتي تهدف 
قدرات ومواهب وإبداعات العاملين وتسخيرها في سير العمل والتأكيد على أهمية العمل الجماعي دون 

بدير )لهم مهنيا  مع الثقة التامة بينهم يتدخل مباشر من اإلدارة مع توفير البيئة المناسبة لنموهم وتأه

ؤسسات بالتمكين اإلداري بعد ظهور فلسفة ومن الناحية اإلدارية ،فقد زاد اهتمام الم، (306،2015، وآخرون 
برأس المال الفكري والمعرفي الذي يعد الموارد البشرية أحد أنواع الرأس مال  ةتمثلمجديدة في اإلدارة 

، حيث نجاح التمكين مرهون بإحداث تغيرات يتمالي الهيكلي والعالقاالالبشري ، إلى جانب الرأس 
وكلما تم ممارسة التمكين اإلداري بطريقة ، (45،2020 العريفي،) تنظيمية مصاحبة تفضي إلى اعتماده 

 ،2020،)مخدوم وأفرادها المؤسسةفعاله، انعكس ذلك وساهم في تطوير العديد من المجاالت على مستوى 

ة في العمل وتفويض يالحر  ،ن يساهم فيها بكفاءةأاألساليب التي يمكن للتمكين  بينومن  (،102
من  يزيدالمشرفون، وكل هذا  يطبقهاى الرقابة الذاتية بدال من الرقابة التي السلطات، واالعتماد عل

د من الحماس والرضا تجاه المناصب يالمز  ويعطيهممن المسؤولية تجاه أعمالهم،  بمزيدإحساس العمال 
 (.65،2018 بن نصر،و  لرقم) التي يشغلونها

 مفهوم التمكين اإلداري  7-2
موضوع التمكين، ويرجع هذا التزايد الكبير في الدراسات التي تناولت التي تناولت  الدراساتتزايدت 

إلى تضمينه العديد من الجوانب الشخصية  باإلضافةالتمكين الى الطبيعة المعقدة لهذا المفهوم 
والتنظيمية، واصبح تمكين العاملين من االتجاهات الحديثة في الفكر اإلداري المعاصر وتحولت إدارة 

التمكين  ، وي عد(334،2017 )الحربي، ظام التحكم واالوامر إلى نموذج المؤسسات المتمكنةالمؤسسات من ن
اإلداري أحد أساليب تحويل السلطة نحو الالمركزية والتي تمثل احد اهداف التغيير والتطوير التنظيمي، 

شجيعهم مما شراك المستويات اإلدارية المختلفة في عملية صنع القرار من أجل تحفيزهم وتإحيث يتم 
 .)107،2020 )مخدوم،لى رفع مستوى أدائهم إيؤدي 

بدأ االهتمام بالتمكين في أواخر القرن الماضي بسبب التحول من مؤسسات األوامر إلى مؤسسات و 
متمكنة ومتعلمة ، وقد تعددت تعاريف التمكين اإلداري حسب وجهات نظر المؤلفين واختصاصاتهم 
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بأنه "منح الموظفين السلطة في تحديد األهداف المتعلقة بعملهم  (Lee) ومجاالت اهتماماتهم؛ حيث عرفه
(، 3ص ،2019كموش ،و بومخلوف )وكذا اتخاذ القرارات وحل المشكالت ضمن نطاق مسؤولياتهم وسلطتهم 

باتخاذ القرار إلتمام العمل ضمن اإلطار الزمني  في السماح لألفراد يتمثللتمكين اإلداري بأنه ل ينظركما 
تهم ومواهبهم، والمصادر المتاحة في اتخاذ القرار الصائب إلتمام مهامهم ادد وضمان استخدام مهار المح

الذي من خالله  المحيط تهيئةعرفه كوك وهانسكر بأنه و (، 163،2019 الشرفات،و  لحراحشة)الوظيفية 
صرار على أداء درة واإلمن روح المبا يرفعتهم وقدارتهم في الرقابة على أعمالهم، مما افراد كفاءاأل يمارس

إن التمكين يعنى منح الفرصة  "مرديت ومريل"ويرى ، (67،2018 ،بن نصرو  لرقم)مهام ذات معنى 
، كما يلشخص ما ليتولى القيام بمسؤوليات أكبر وسلطة أوسع من خالل التدريب والثقة والدعم العاطف

اد القرار بدرجة أكبر لألفراد في فلسفة إعطاء المزيد من المسؤولية وسلطة اتخ نهأبالتمكين عرف 
فراد من خاللها القوى التي يكتسب األنه أ، وعرف على (335،2017)الحربي ،المستويات اإلدارية الدنيا

والقدرة على التصرف لتحسين  ،القدرة، وزيادة الثقة، وارتفاع مستوى انتمائهم ووالئهم لتحمل المسؤولية
شباع المتطلبات األساسية للعمالء في مختلف إل من أجل النشاطات والعمليات والتفاعل في العم

 (298 ،2017 ضيف،و  )قاسميالمجاالت بهدف تحقيق قيم وغايات المنظمة وأهدافها 
 أهمية التمكين اإلداري  7-3

فتظهر أهميته بالنسبة  ،للتمكين اإلداري أهمية ال تتعلق بطرف معين فقط بل تشمل عدة أطراف
 (.4، 2019كموش، \و بومخلوف)، في النقاط التالية العمالءاإلدارة وحتى و موظف، لل

التي يعملون لديها، وبالتالي  للمؤسسةيحقق التمكين اإلداري رضا الموظفين وشعورهم باالنتماء  .أ
استمرارهم في العمل لفترات أطول وباستغالل أكبر وبدافعية ذاتية ورغبة وإتقان، وبالتالي رفع 

 األداء.مستوى 
لضرورة تحقيق مبدأ الالمركزية في األداء والمشاركة في القرار، وتنمية وتطوير  استجابة ي عد .ب

القدرات والمهارات الفنية واإلدارية للمرؤوسين وإعدادهم لمواجهة االحتياجات من القوى البشرية 
 القادرة على تحمل مسؤوليات الوظائف العليا مستقبال.

ئن ورفع قدرة المنتجات التي تقدمها المؤسسات على زيادة جودة الخدمات التي يتم تقديمها للزبا .ج
 توقعاته.إشباع حاجاته ومقابلة 
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 فوائد التمكين اإلداري  7-4
 )المطيري، هناك عدد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من عملية تمكين الموظفين منها مايلي

33،2019 ) 
 ين بامتالكهم للوظيفة.بداع واالبتكار من خالل شعور الموظفكبر لإلأ ةيعطى فرص .أ

 التطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة.  ىيساعد عل .ب
 زيادة رضا العمالء من خالل رضا الموظفين. .ج
 .المؤسسةمن  زيادة اإلنتاجية عن طريق شعور الموظفين بالفخر واالعتزاز لكونهم جزءا   .د
 

 التمكين اإلداري  أبعاد 7-5
 بعاد التاليةوفي هذه الدراسة األ اإلداري،أبعاد للتمكين  هناك العديد من الدراسات تناولت عدة

وهو توزيع حق الصالحيات واتخاد القرارات في نطاق محدد إلنجاز المهام، وهو  :تفويض السلطة .أ
كانت مسؤولية أدائها تقع على  ةعمال مهمأ إعطاء الصالحيات للفرد من الرئيس األعلى للقيام بأداء 

حيث يساعد تمكين العاملين  (،342، 2017الحربي، ) المرؤوسعمل دون عاتق الرئيس األعلى في ال
، وغير المهمةمهاراتهم على عكس تفويض المهام غير المرغوب فيها  ةالموظفين على تطوير وتنمي

المشاركة في حل المشكالت التي  :مثل ،شراك الموظفين في المهام التي تكون ذات أهميةإينبغي  ا  ذإ
 (298،2017 قاسمي وضيف،) المؤسسةتعترض عمل 

يعتمد نجاح بناء وقيادة فرق العمل على دعم وتشجيع أعضاء الفريق وتقديم التوجيهات  :فرق العمل .ب
الالزمة لهم للتغلب على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ، والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق 

تطبيق التمكين بسبب الدور المهم ، كما ت عد من عناصر القوة في (108،2020 )مخدوم،هدف مشترك
للعمل الجماعي في مواجهة المشكالت وترشيد استهالك الموارد بفاعلية وكفاءة، حيث الشعور 
المشترك بالمسؤولية الجماعية يجلب قوة تتمثل في زيادة درجات الوالء واالنتماء وااللتزام وتساعد في 

د رؤية مالئمة تحقق مصلحة المؤسسة التغلب على أية مشكلة من خالل السعي الدائم إليجا
 (  311،2015 ،وآخرون )بدير والفريق

 

الالزمة تزويد الفرد باألساليب والخبرات واالتجاهات العلمية والعملية  ويعني :التدريب والتعلم .ج
و الجديدة التي يكتسبها حتى يتمكن من تقديم أالمعارف والمهارات الحالية التي يمتلكها  الستخدام

نظام تدريب لالمؤسسة  أتاحتان  كما ،(298،2017 )قاسمي وضيف،ء ممكن في وظيفته فضل أداأ
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مهارات التفاوض و  ،القراراتمهارات صنع  :مثل ؛واعد يزود العاملين بالمهارات والخبرات الالزمة
 (108،2020 )مخدوم، وحل النزاعات في بيئة العمل

 

تخاد القرارات  التي علومات التي يحتاجونها الويتمثل في حصول الموظفين على الم :االتصال الفعال .د
ويعزز  ،وأهدافها المؤسسةمعلومات عن غايات  إلىتتعلق بسير أعمالهم، وكذلك إمكانية الوصول 

وت عد  (641،2017 )العتيبي،توفر المعلومات من االلتزام الذاتي لألفراد عن طريق منحهم الثقة
لية اتخاد القرار، وفي حل مشكالت العمل، فبدونها ال مهما يعتمد عليها في عم ا  المعلومات جانب

ن االتصال الفعال في أيمكن للموظف التصرف بالطريقة الصحيحة التي تمنحه الثقة بالتصرف، كما 
حيث يسهم في سهولة  ،بداع واالبتكار ويختصر الكثير من الجهوداإل أالمؤسسة الناضجة يعزز مبد

الحصول عليها  المؤسسةعلومات وإمكانية حصول كل فرد في انسياب االتصاالت وسرعة تبادل الم
 (311،2015 ،وآخرون بدير )في الوقت المناسب في نجاح تمكين العاملين

رسالة للموظف بقبول سلوكه  يألنها تعط ؛هم متطلبات تمكين العاملينأ عد الحوافز من ت  ذ إ: التحفيز .ه
قاسمي )لألعمال جهد والتحسين المستمر نها تشجع على بذل مزيد من الأدائه، كما أوتصرفاته و 

كما تسهم الحوافز المادية والمعنوية في تمكين العاملين من خالل زيادة  (298،2017 وضيف،
بنظام وكذلك ربطها  ،ن يتم تقديمها في الوقت المناسبأدافعيتهم ورضاهم وائتمانهم الوظيفي، على 

لتطوير أداء العاملين والمؤسسة كناتج  ا  حقيقي ا  عداء حتى يتم صرفها لمستحقيها، وتكون دافاأل تقويم
 (.312،2015 ،وآخرون دير ب) للتمكيننهائي 

 منهجية الدراسة .8
تم االعتماد في هذه الدراسة على األسلوب الوصفي والتحليلي القائم على تشخيص الحالة كما هي في 

، ومن تم جمعها (االستبانةالدراسة )أداة  من خالل عينة الدراسة الواقع، والقائمة على جمع المعلومات من
سئلة أجابة على ( بهدف اإلSPSSوتحليلها من خالل الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية )

حيث أجريت على عينة واحدة  Cross-Sectional)تعد دراسة مقطعية )و الدراسة، وتبيان نتائج الدراسة. 
 د.في وقت واح

 :تكونت من األجزاء اآلتية الدراسة،متغير لقياس  أداة ير تم تطو  :أداة الدراسة 1.8
 والوظيفة العلمي،والمؤهل ، والفئة العمرية: المتغيرات الديموغرافية وتكونت من )الجنس، الجزء األول

 (.الحالية
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موزعة  ففقرة( 30تحتوي على )" حيث اإلداري  نالتمكيالفقرات المعّبرة عن أبعاد "تكون من  الجزء الثاني:
، االتصال الفعال، التدريب والتعلم، فرق العمل، تفويض السلطة)هي: للتمكين اإلداري  عادب  أ( 5)على 

، 2019المطيرى،دب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة منها دراسة )، وذلك بالرجوع إلى األ(التحفيز
أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس خماسي إلجابات  استخدموتم ، (2018بوالعلية أبوبكر و أو  كيالنيال

 تياآلك (1رقم ) كما في الجدولنة، االستبا
 ستبانة.(. بدائل اإلجابات لفقرات اال1الجدول )

 
 
 

عة من المحكمين المختصين تم عرض االستبانة بشكلها األولي على مجمو  :صدق أداة الدراسة 2.8 
 . وأخذت مالحظاتهم بعين االعتبارمن أساتذة الجامعات من ذوي الخبرة واالختصاص األكاديمي، 

 (2رقم )الجدول ب وكانت كما هو مبين :ثبات أداة الدراسة 3.8
 قيم معامل كرونباخ ألفا الختبار ثبات أداة الدراسة (2الجدول رقم )

 
( أن قيم معامالت االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( ألبعاد الدراسة جاءت ذات قيم 2الجدول ) من ي الحظ 

 .ي أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وهذا يعنصالحة لغايات الدراسة
 الدراسةوعينة مجتمع  4.8

عددهم  والبالغ جميع العاملين بصندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة، من الدراسة مجتمع تكون   
(، تم توزيع أداة 250بحجم ) مجتمع الدراسةتتناسب مع  بسيطة اختيار عينة عشوائية مت ،) 668)

 درجــة الموافـقــــة

 منخفضة جدا   منخفضة متوسطة عالية عالية جدا  

5 4 3 2 1 

 معامل الثبات المعيار 
 0.809 تفويض السلطة 1
 0.896 فرق العمل 2
 0.917 التدريب والتعلم 3
 0.902 االتصال الفعال 4
 0.899 التحفيز 5
 0.963 داري التمكين اإل 
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حصائي بأن العينة المسحوبة صالحة للتحليل اإل علما   المستهدف،نسبة  لحجم المجتمع  الدراسة عليها
، 2013( و)النجار، النجار والزعبي، Sekran & Bauge, 2010, 295من )على كل  اعتمادا  
 وهي صالحة للتحليل.( %76.8( من االستبانات الموزعة، بنسبة استرجاع )192تم استرداد )و ، (109

 ومناقشتها الدراسة نتائج .9
لمعرفة خصائص مجتمع البحث تم . عرض وتحليل نتائج بيانات خصائص مجتمع البحث1.9

 الحصول على التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث، حسب السمات الشخصية ألفراد العينة.
 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب السمات الشخصية3الجدول )

 

 النسبة% رالتكرا السمات الخصائص

 الجنس
 89.6 172 ذكر

 10.4 20 نثىأ

 100 192 المجموع

 الفئة العمرية

 3.1 6  سنة 25قل من ألى إ ةسن 18من 

 35.9 69 سنة 35من قل ألى إسنة  25من 

 45.3 87 سنة 45من قل ألى إسنة  35من 

 13.1 25 سنة 55من قل ألى إسنة  45من 

 2.6 05 فأكثر –سنة  55من 

 100 192 المجموع

 المؤهل العلمي

 15.6 30 دراسات عليا                           

 49.5 95 مؤهل جامعي 

 15.6 30 دبلوم عالي               

 19.3 37 دبلوم متوسط فما دون                 

 100 192 المجموع

  الحالية الوظيفة

 3.6 7 مدير إدارة

 4.7 9 رئيس قسم

 29.7 57 ئيس وحدةر

 62.0 119 موظف

 100 192 المجموع
 

     
ذلك لقلة فرص العمل لإلنات،  يرجع،كانت من الذكور وقد فراد العينة أغلب أ ن أ ،(3الجدول ) يتبين من 

ن تقدم أفئة الشباب والتي من الممكن  ( وهي45-25غلب أفراد العينة تتراوح أعمارهم من )أ ن أكما 
تيحت لهم الفرصة في المشاركة وممارسة السلطات الوظيفية التي من شأنها أعملهم إن الكثير لمجال 

 التمكين اإلداري  فهم فلسفةفراد العينة لديهم مؤهالت تتيح لهم أن معظم أتساهم في تطوير العمل، كما 
 .وأبعاده
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ه في التالي هو األساس الذي سيتم االعتماد عليالجدول  وسيكون  :حصائيالتحليل اإلعرض  2.9
  استخالص النتائج من البيانات المجمعة.

 أبعاد التمكين اإلداري  ممارسةدرجات  (4جدول )ال

 

 

 

ندوق بصالتمكين اإلداري  ممارسة واقع ما: هاومناقشت ولاأل  السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائجأوال : 
 ؟ةالضمان االجتماعي فرع مصرات

 ب عد ولكل األداة، لجميع فقرات ممارسة ودرجة والنسبة المئوية الحسابي المتوسط من كل حساب تم   
 ذلك يلخص (5) رقم الجدولو 

 ككل  ولألداة ةاألدا ألبعاد ممارسة ودرجة والنسبة المئوية الحسابي المتوسط (5) جدولال

    

 

 

 

 

 

 ةبصندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتالتمكين اإلداري  ممارسة( أن درجة 5)الجدول  من ي الحظ
وقد ،  متوسطةجاء بالمرتبة األولى بدرجة  فرق العمل ب عدأن  كما يالحظ، تميل لالرتفاع متوسطة جاءت

الجماعي  داءاألعلى صندوق كيز إدارة تر قلة و  بين الموظفين السائدةأجواء التعاون يرجع سبب ذلك إلى 
وخاصة  مع الوضع الراهن من تفشي جائحة كارونا، والتعليمات الصادرة بشأن تحديد نسبة  ،داء المهامأل

وهذا  ،تميل لالنخفاض بدرجة متوسطة التحفيز ب عدوجاء بالمرتبة األخيرة ، معينة من حضور العاملين
ن العمل في تعزيز تفويض السلطة ومنح الصالحيات، ودعم فرق مزيد مالعلى إدارة الصندوق بذل  يحتم

 كبر بتدريب وتعليم العاملين وفق أساليب متنوعة،أالعمل والتركيز على العمل الجماعي، واالهتمام بشكل 

 الممارسة درجة المتوسط الحسابي
 مرتفعة 5 – 3.66من 

 متوسطة 3.66قل من أ – 2.34من 
 منخفضة 2.34قل من أ -1من 

المتوسط  الُبعد الترتيب
 لحسابيا

درجة  النسبة
 الممارسة

 متوسطة %67.6 3.38 تفويض السلطة 3
 متوسطة %69.6 3.48 فرق العمل 1
 متوسطة %65.6 3.28 التدريب والتعلم 4

 متوسطة %68.2 3.41 االتصال الفعال 2

 متوسطة %59.2 2.96 التحفيز 5

 توسطةم %66 3.30 الدرجة ككل
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يجاد البدائل لتحفيز علومات عن طريق طرق اتصال متطورة، وتوجيه الجهود إلموتبادل ومشاركة أوسع لل
  العاملين.

أبعاد من  ب عدكل  ممارسة واقع ام :ومناقشتها الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج: نيا  ثا
 ؟ةجتماعي فرع مصراتسسة الضمان االفي مؤ التمكين اإلداري 

 السلطةتفويض  :لاألوالُبعد 
 لممارسةاودرجة والنسب المئوية  نحرافات المعياريةواال الحسابية المتوسطات (6) يوضح الجدول رقم

 .ب عد تفويض السلطة لفقرات
  ب عد تفويض السلطة فقرات لجميع واالنحرافات المعيارية ةالحسابي اتالمتوسط (6)الجدول 

   
تميل  متوسطةجاءت  تفويض السلطة( أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات 6ن الجدول )يبيّ 

تتعلق بتطبيق ب عد تفويض  مقبولة مؤشرات توفر يعني مما .(3.38المتوسط العام ) حيث بلغلالرتفاع، 
وتقديم  ئهمالصالحيات الكافية الممنوحة للعاملين من قبل رؤسان سبب ذلك أالسلطة، ويرى الباحثان 

 ليهم. إعمال المهام الموكلة إدارة الصندوق في قدرة العاملين على أداء األ وثقةالمشورة لهم، 
 العمل ق فر :الثاني لُبعدا
 الممارسةدرجة و نحرافات المعيارية والنسب المئوية ( المتوسطات الحسابية واال7وضح الجدول رقم )ي  

 ب عد فرق العمللفقرات 
 

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

درجة  النسبة
 الممارسة

 متوسطة %65 3.25 .تمنحك اإلدارة المرونة المناسبة للتصرف في أداء مهامك 5

 متوسطة %61.4 3.07 تك الفرصة التخاذ القرارات باستقاللية.توفر لك وظيف 6

يقوم رئيسك بتفويض الصالحيات الكافية ألداء مهامك  4
 .الوظيفة

3.37 67.4% 
 متوسطة

يقوم رئيسك بتقدم المشورة والدعم في المهام المفوضة لك  3
 باستمرار.

3.45 69% 
 متوسطة

 مرتفعة %75.2 3.76 .هام الموكلة اليكلدى االدارة ثقة في قدرتك على أداء الم 1
لديك القدرة على التأثير في طبيعة القرارات المتعلقة بمهام  2

 %69.2 3.46 .عملك
 متوسطة

 متوسطة %67.6 3.38 اإلجمالي
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  ب عد فرق العمل فقرات واالنحرافات المعيارية لجميع الحسابية المتوسطات (7)الجدول 

 

 متوسطةجاءت  فرق العملأن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات  (7)رقم  الجدول من يالحظ   
ن سبب أويرى الباحثان  فرق العمل،تتعلق بتطبيق ب عد  مقبولة مؤشرات توفر يعني مماتميل لالرتفاع، 

ن أ، و من خالل أجواء التعاون فيما بينهم فرق العملوجود همية أالعاملين يشعرون بلى أن إذلك يرجع 
وتحترم وتقدر إنجازات  عمالالتركيز عليها في أداء األ لمن خال إدارة الصندوق تدرك أهمية فرق العمل

 هذه الفرق. 
 والتعلم: التدريب  :الثالث ُبعدلا

 الممارسةدرجة و نحرافات المعيارية والنسب المئوية ( المتوسطات الحسابية واال8الجدول رقم ) حيوض
 ب عد التدريب والتعلملفقرات 

   ب عد التدريب والتعلم( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 8)الجدول 

 الفقرة الترتيب
المتوسط 

 الحسابي
 النسبة

درجة 

 الممارسة

تتبنى إدارة صندوق الضمان االجتماعي مصراتة خطة  1

 واضحة للتدريب.
 متوسطة 70.6% 3.53

تشجع إدارة صندوق الضمان االجتماعي مصراتة العاملين  2

 على تبادل الخبرات فيما بينهم.
 متوسطة 66% 3.30

تنوع إدارة صندوق الضمان االجتماعي مصراتة في أساليب  3

 التدرب للموظفين.
 متوسطة 65.8% 3.29

دارة صندوق الضمان االجتماعي مصراتة دورات إتوفر  4

 .تدريبية باستمرار للموظفين
 متوسطة 65.6% 3.28

دارة صندوق الضمان االجتماعي مصراتة فرصة التعلم إتوفر  6

 .واكتساب مهارات جديدة
 متوسطة 62.6% 3.13

تحرص إدارة صندوق الضمان االجتماعي مصراتة على  5

 .ن ذوي الخبرة والكفاءة بالعملتعيي
 متوسطة 62.8% 3.14

 متوسطة %65.6 3.28 اإلجمالي
 

 الفقرة الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

 النسبة
درجة 

 الممارسة
تسود الثقة بين أعضاء فرق العمل داخل صندوق الضمان  5

 االجتماعي مصراتة.
3.46 69.2% 

 متوسطة

تسود أجواء التعاون بين زمالء العمل بصندوق الضمان  1

 االجتماعي مصراتة.
3.61 72.2% 

 متوسطة

فرق العمل في صندوق الضمان االجتماعي مصراتة قادرة على  2

 تتخذه من قرارات.تنفيذ ما 
3.54 70.8% 

 متوسطة

داء تركز إدارة صندوق الضمان االجتماعي مصراتة على األ 3

 .الجماعي بدال  من الفردي
3.52 70.4% 

 متوسطة

 متوسطة %70 3.50 .تنجز فرق العمل المهام الموكلة لها بقدرة عالية 4

تلجأ إدارة صندوق الضمان االجتماعي مصراتة لحل المشكالت  6

 .دارية من خالل فريق العملاإل
3.29 65.8% 

 متوسطة

 متوسطة 69.6 3.48 اليــــــــــــــــــــاإلجم
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 ،متوسطةجاءت  التدريب والتعلم( أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات 8)الجدول  من الحظي     
لك يرجع ن سبب ذأويرى الباحثان التدريب والتعلم، تتعلق بتطبيق ب عد  مقبولة مؤشرات توفر يعني مما

تطوير أداء العاملين من خالل وجود خطة ل المزيد من الجهد في ذبلى إإدارة الصندوق تسعى لى أن إ
كذلك منح العاملين المزيد من الفرص التعلم الكتساب  تدريبية مستمرة وكذلك تنوع أساليب تنفيذها،

  المهارات الجديدة. 
 الفعالاالتصال  :الُبعد الرابع

 الممارسةدرجة نحرافات المعيارية والنسب المئوية و ( المتوسطات الحسابية واال9يوضح الجدول رقم )
 :ب عد االتصال الفعاللفقرات 

  ُبعد االتصال الفعال( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 9)جدول ال

 الفقرة الترتيب
المتوسط 

 الحسابي
 النسبة

درجة 

 الممارسة

وق الضمان االجتماعي مصراتة بإيجاد وسائل اتصال تهتم إدارة صند 4

 %67.6 3.38 فاعلة ومتطورة.
 متوسطة

يوجد لدى صندوق الضمان االجتماعي مصراتة نظام معلومات يوفر  5

 %66.6 3.33 المعلومة على نحو سريع ألصحاب القرار.
 متوسطة

ي يتاح لك الوصول إلى أصحاب القرار إدارة صندوق الضمان االجتماع 6

 %63.8 3.19 مصراتة وشرح مواقفك من غير صعوبة.
 متوسطة

جراءات في صندوق الضمان االجتماعي مصراتة تتميز التعليمات واإل 3

 %69.6 3.48 .بالوضوح التام
 متوسطة

 متوسطة %69.8 3.49 .تتحصل على المعلومات الالزمة إلنجاز عملك في أي وقت 2

 متوسطة %71.6 3.58 .نات التي تخص عملكتشارك الموظفين بالمعلومات والبيا 1

 متوسطة %68.2 3.41 اإلجمالي
 

  
 متوسطةجاءت  االتصال الفعالأن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات  (9)رقم الجدول  من يالحظ 

ن أاالتصال الفعال، ويرى الباحثان ب عد تتعلق بتطبيق  مقبولة مؤشرات توفر يعني مماتميل لالرتفاع، 
داء أعمالهم في أي لى أن إدارة الصندوق تتيح وتشارك العاملين المعلومات الالزمة ألإبب ذلك يرجع س

وقت، كذلك وضوح اإلجراءات والتعليمات الخاصة بطبيعة أعمالهم، كما تهتم بإيجاد وسائل اتصال 
   للمعلومات. متطورة
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  التحفيز :الخامس الُبعد
 الممارسةدرجة و نحرافات المعيارية والنسب المئوية حسابية واال( المتوسطات ال10يوضح الجدول رقم )

 :ب عد التحفيزلفقرات 
  ُبعد التحفيز( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 10)جدول ال

 المتوسط الفقرة الترتيب
 الحسابي

درجة  النسبة
 الممارسة

 متوسطة %59.8 2.99 تبذلها في العمل.يتناسب الراتب الذي تتقاضاه مع الجهود التي  2

 متوسطة %59.4 2.97 تقدر إدارة صندوق الضمان االجتماعي مصراتة جهودك المبذولة في العمل. 3

لديك شعور بعدالة وموضوعية نظام الترقيات الوظيفية المعمول به في صندوق  1

 متوسطة %60.6 3.03 الضمان االجتماعي مصراتة.

مل المتبع في صندوق الضمان االجتماعي مصراتة بالمشاركة سمح لك نظام العي 5

 متوسطة %56.6 2.83 في اتخاذ القرارات.

تقوم إدارة صندوق الضمان االجتماعي مصراتة بتحفيزك على تحمل مسؤوليات  4

 متوسطة %59 2.95 .أكبر

 تعتبر إدارة صندوق الضمان االجتماعي مصراتة كفاءة الموظفين معيارا أساسيا   3

 متوسطة %59.4 2.97 .في الترقية والتحفيز

 متوسطة %59.2 2.96 اإلجمالي

   
تميل  متوسطةجاءت  التحفيزأن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات  (10) الجدول من الحظي   

ن سبب ذلك أ، ويرى الباحثان التحفيزتتعلق بتطبيق ب عد  تدعو للقلق مؤشرات توفر يعني ممالالنخفاض 
مع اآلخرين في  كثر بأنه متساو  أ ا  ن العاملين يشعرون بأن الموظف المتميز والذي يبذل جهدألى إد يعو 

ن الرواتب التي أوالتحفيز في تحمل المسئوليات والمشاركة في اتخاد القرارات، و  والتقديرنظام الترقية  
ء المعيشة السائد، وهذا يؤثر ضاها العاملون ال تتالئم مع طبيعة العمل الذي يقومون به في ظل غالايتق

 سسة .ؤ ومن ثم شعورهم بانتمائهم للمسلبيا  على روحهم المعنوية وتمكينهم في العمل 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  :ومناقشتها الثالث السؤال عن باإلجابة المتعلقة /النتائج ثالثا  
، المؤهل العلمي، الوظيفة الفئة العمرية ،)الجنس استجابات المبحوثين تعزى للمتغيرات الديموغرافية:

 الحالية(؟
 (Scheffe) شافيه واختبار ،tواختبار األحادي، التباين تحليل استخدام تم فقد السؤال هذا عن لإلجابة

 للمقارنات البعدية.
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 لمتغيرات تبعا   العاملين بصندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة تقديرات بين الفروق  داللة ولفحص
 :يوضح ذلك (11) والجدول ،t اختبار استخدام تم، جنس(ال)

 الجنس  لمتغير تبعا للتمكين اإلداري  الدراسة عينة تقديرات بين الفروق  داللة ( لفحص (tاختبار نتائج (11)الجدول 
 

 
جابات إ( بين 0.05معنوية ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (11) الجدول من الحظي  

 sig)ومستوى الداللة المحسوبة t  ( 1.024 )ت عزى لمتغير الجنس، حيت بلغت قيمة ة الدراسةعين
  (.0.05للدراسة ) ائيا  عند مستوى الداللة المعتمدوهي ليست دالة إحص (0.307
لمتغيرات  تبعا   العاملين بصندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة تقديرات بين الفروق  داللة ولفحص

 ولوالجد األحادي، التباين تحليل اختبار استخدام تم فقد ، المؤهل العلمي، الوظيفة الحالية(الفئة العمرية)
 :يوضح ذلك (12)
العمرية، الفئة  لمتغير تبعا   للتمكين اإلداري  الدراسة عينة استجابات لمتوسط األحادي التباين تحليل ( نتائج12) جدولال

 العلمي، والوظيفة الحالية والمؤهل

 مصدر التباين المتغير
درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة Fقيمة 

الفئة 

لعمريةا  

 1.947 7.789 4 بين المجموعات

4.091 *0.003  0.479 89.009 187 داخل المجموعات 

  96.798 191 المجموع

المؤهل 

 العلمي

 4.138 12.414 3 بين المجموعات

9.219 *0.000  0.449 84.384 188 داخل المجموعات 

  96.798 191 المجموع

الوظيفة 

 الحالية 

 1.060 3.180 3 بين المجموعات

498. 0 93.618 188 داخل المجموعات 0.098 2.129  

  96.798 191 المجموع

 

غير
لمت

ا
 

نوع
ال

عدد 
ال

سط  
الو

ساب
الح حرا ي
االن ف  يار 

مع
ال

مة  ي
قي

t  ى و
ست

م
لة 

لدال
ا

سو 
مح

ال
ى  بة و
ست

م
لة 

لدال
ا

تمد
لمع

ا
 

 0.05 0.307 1.024 0.702 3.32 172 ذكر الجنس
 0.790 3.15 20 انثى



      

اقع التمكين اإل (                                                                                  2022قجبونة وأبو بريدعة )  داري في صندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتةو

 

19  

 
 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 تي:اآل (12)الجدول  من ي الحظ
ت عزى لمتغير  عينة الدراسةجابات إ( بين 0.05ى معنوية )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  .أ

من مستوى  أصغر( وهو 0.003لمحسوبة )(، ومستوى الداللة ا4.091) Fالعمر، حيت بلغت قيمة 
 (.0.05الداللة المعتمدة للدراسة )

ت عزى لمتغير  عينة الدراسةجابات إ( بين 0.05ى معنوية )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  .ب
 أصغر( وهو 0.000(، ومستوى الداللة المحسوبة )9.219) Fالمؤهل العلمي، حيت بلغت قيمة 

 (.0.05معتمدة للدراسة )من مستوى الداللة ال
ت عزى  عينة الدراسةجابات إ( بين 0.05ى معنوية )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  .ج

( وهو 0.098(، ومستوى الداللة المحسوبة )2.129) Fلمتغير الوظيفة الحالية، حيت بلغت قيمة 
 (.0.05كبر من مستوى الداللة المعتمدة للدراسة )أ

 تي:( واتضح اآلScheffe) ك الفروق تم استخدام اختبار شافيهلمعرفة مصدر تلو 
 التالي:الجدول كما هو موضح بالعمرية  اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفئ 

 ( مصدر الفروق الختبار شافية13جدول )ال

 الفئة العمرية
سنة إلى  18من 

سنة 25قل من أ  

سنة إلى  25من 

سنة 35من أقل   

سنة إلى  35من 

سنة 45من  أقل  

سنة  45من 

 55من أقل إلى 

 سنة

سنة  55من 

 فأكثر

أقل سنة إلى  18من 

سنة 25من   

 
0.741 0.993 1.000 0.670 

أقل سنة إلى  25من 

سنة 35من   

 
 0.211 0.273 0.031*  

أقل سنة إلى  35من 

سنة 45من   

 
  0.984 0.196 

أقل سنة إلى  45من 

سنة 55من   

 
   0.390 

ثرسنة فأك 55من        

 

    
( بين متوسط 0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (13)الجدول  من يتبين

إجابات مفردات الدراسة تعزى إلى متغير الفئة العمرية حول مستوى التمكين اإلداري لصالح الفئة العمرية 
ذه الفئة تتمتع بالخبرة الكافية، والكفاءة ن هإسنة فأكثر(، ويرى الباحثان أن هذه النتيجة قد تعود إلى  55)
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مر الذي نتج عنه تفويضها بسلطة القيام ببعض االعمال والمشاركة في اتخاد القرارات المتعلقة العالية األ
 .بطبيعة عملهم

 كما هو موضح بالجدول التالي: العلمي  تتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المؤهال 
 ختبار شافيةمصدر الفروق ال( 14) جدولال

 

( بين متوسط 0.05)الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (14)الجدول  من يتبين
لصالح  ،حول مستوى التمكين اإلداري  المؤهل العلميإجابات مفردات الدراسة تعزى إلى متغير 

أصحاب هذا المؤهل (، ويرى الباحثان أن هذه النتيجة قد تعود إلى أن دبلوم عالي) المؤهل العلمي
لديها الرغبة في  من فئة الشباب ولديهم طموح عالي في تولي مسئوليات والعمل ضمن فرق كذلك

لى إالتدريب على اكتساب المهارات وتعلم األساليب الحديثة في مجال تقديم الخدمات وتحتاج 
 .كبرأالتشجيع والتحفيز بشكل 

 مناقشة النتائج .10
 خالل ما تم التوصل إليه من تحليل البيانات، تم استخالص النتائج التالية: من

االجتماعي فرع مصراتة جاءت من حيث درجة مستوى التمكين اإلداري بصندوق الضمان  إن .أ
ودراسة لرقم وبن ، 2019الممارسة متوسطة وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة )بومخلوف وكموش، 

-Alfadli & Al ودراسة 2019المطري، ودراسة  2020ودراسة مخدوم، ، 2018 نصر،

Mehaisen, 2019  ودراسة Lassoued et al., 2020)، ين اإلداري حيث جاء مستوى التمك
، ودراسة  2017 ودراسة الحربي، 2019متوسطة، واختلفت مع دراسة )الحراحشة والشرفات،  بدرجة

التي جاء فيها التمكين  (،2015 ،وآخرون بدير ودراسة  2017ودراسة العتيبي،  2017قاسمي ودنيا، 
بب في ذلك ضعيفة، وقد يرجع الس حيث جاء مستوى التمكين اإلداري بدرجة ا ،اإلداري مرتفع

 .ايير المستخدمة للتمكين اإلداري الختالف مجتمعات الدراسة واختالف المع

 دبلوم عالي مؤهل جامعي دراسات عليا المؤهل العلمي
دبلوم متوسط فما 

 دون

 0.191 0.087 0.740  دراسات عليا

*0.001   مؤهل جامعي  0.002*  

 0.965    دبلوم عالي

     دبلوم متوسط فما دون
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المعايير حسب الترتيب من حيث درجة التطبيق )فرق العمل، االتصال الفعال، تفويض  تجاء .ب
 .مستوى الممارسة جميعها متوسطةوكانت  التحفيز( التدريب والتعلم، السلطة،

وهذه النتيجة اتفقت مع  )الجنس( لمتغير تبعا   ة التمكين االداري ممارساختالف في درجة  ال يوجد .ج
جاءت وجود  (، التي2020دعفوس، واختلفت مع دراسة )( 2019، زالمرضي، بومريدراسة )

 اختالف، وقد يرجع ذلك إلتاحة فرصة العمل للجنسين. 
حالية( وهذه النتيجة اتفقت لمتغير )الوظيفة ال ال يوجد اختالف في درجة ممارسة التمكين االداري تبعا   .د

 ( 2019مع دراسة )دعفوس، 
 (والمؤهل العلمي، الفئة العمرية): لمتغيرات تبعا   داري ممارسة التمكين اإلوجود اختالف في درجة  .ه

 كثر( والمؤهل العلمي )دبلوم عالي(. أسنة ف 55)العمرية لصالح الفئة 

 والتوصيات النتائج .11
  النتائج  1.11

 ليه من تحليل البيانات، تم استخالص النتائج التالية:خالل ما تم التوصل إ من
درجة من حيث بصندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة جاءت مستوى التمكين اإلداري  نإ .1

 .متوسطة الممارسة
تفويض ، االتصال الفعال ،فرق العمل) درجة التطبيقمن حيث  حسب الترتيب بعاداأل تجاء .2

 .متوسطةجميعها مستوى الممارسة وكانت  (التحفيز ،التدريب والتعلم ،السلطة
  .)الجنس، الوظيفة الحالية(: لمتغيرات تبعا   داري ممارسة التمكين اإلاختالف في درجة  ال يوجد .3
والمؤهل ، الفئة العمرية): لمتغيرات تبعا   داري ممارسة التمكين اإلوجود اختالف في درجة  .4

 . مؤهل العلمي )دبلوم عالي(كثر( والأسنة ف 55)العمرية الفئة لصالح  (العلمي
 التوصيات 2.11 

            :التالية التوصيات صياغة يمكنة، الدراس إليهالت توص التي والنتائج استعراضه تم ما خالل من
 اإلداري بصندوق التمكين اإلداري بما يتوافق مع متطلبات العمل ممارسة على نشر ثقافة عمل لا .1

 .فرع مصراتة جتماعيالضمان اال
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أسلوب تفويض السلطة ومنح الثقة في العاملين ومنحهم المزيد من الصالحيات لتنفيذ عزيز ت .2
، وتشجيع العمل الجماعي وتحسين التواصل بين المستويات اإلدارية وكذلك إليهم ةكلو عمال الماأل

 .توفير قنوات اتصال متكورة لتبادل المعلومات
 لمراجعا

( التمكين اإلداري وعالقته بفاعلية فرق العمل في 2015)مروان حسن و  انةعفمحمد جودت، و فارسرامز عزمي،  بدير،
( العدد 23)مجلد المؤسسات األهلية الدولية العاملة في غزة، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، 

 فلسطين. بغزة،اإلسالمية  (، الجامعة01)

التمكين اإلداري في المؤسسات االقتصادية في الجزائر، الملتقى  ع(. واق2019) دعبد المجيكموش، و  رعبد النو بومخلوف، 
الدولي األول حول تطبيقات اإلدارة الحديثة كتوجه استراتيجي لبناء منظمة أعمال متميزة، المحور الثامن "دوافع تطبيق 

 "، الجزائر.الجزائريةالمفاهيم اإلدارية الحديثة بالمؤسسات 

(، درجة ممارسة التمين اإلداري وعالقته بإدارة المواهب لدى رؤساء 2019مسلم قاسم ) ،الشرفاتو  عبودالحراحشة، محمد 
سلسلة  والدراسات،األقسام األكاديمية: من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت. مجلة مؤتة للبحوث 

 األردن. ان،عم(، جامعة موته، 2، العدد )34العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلد 

( 2)العدد المدارس الثانوية بمكة، مجلة العلوم التربوية،  مديري (، واقع التمكين اإلداري لدى 2017)هديب الحربي، متعب عليثة 
 .ةسعود، السعوديالملك  (، جامعة3الجزء )

الصحاري بالمنطقة الغربية،  (. أثر تمكين العاملين في الوالء التنظيمي للعاملين بفروع مصرف2020محمود ) عبد هللادعفوس، 
 .االزاوية، ليبيرسالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلدارة، كلية االقتصاد، جامعة 

( 173(. واقع التمكين اإلداري لمديرات المدارس الثانوية األهلية، مجلة كلية التربية، العدد )2017)فيصل العتيبي، غلباء بنت 
 ة.الجزء الثاني، جامعة األزهر، السعودي

(. التمكين اإلداري وأثره على رضا العمالء دراسة على موظفي خدمة العمالء في الشركات الخاصة 2020) باسم قائد ،العريقي
 .4( 7( العدد )4بمنطقة عسير بالسعودية، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية، مجلد )

في القطاع اإلداري ومعوقات تطبيقية من وجهة نظر العاملين (. واقع تمكين العاملين 2017)ضيف دنيا، و قاسمي، كمال 
 الجزائر. (،18بمدرية التجارة بوالية المسيلة، مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد )

عدد (، 10)مجلد (. واقع التمكين اإلداري بالجامعات الجزائرية، مجلة آفاق علمية، 2018) قعبد الحبن نصر، و  لرقم، عزالدين
 .( الجزائر2)
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 األول المعلومات البيوغرافية للباحث

 بشير قجبونةسالم االسم: 

 محاضر الدرجة العلمية:

 إدارة وتنظيم التخصص:

 الحوكمة، اإلدارة المحلية، اإلدارة االهتمامات:
  s.gajbouna@eps.misurata.edu.ly البريد اإللكتروني:

 

 الثاني المعلومات الديمغرافية للباحث

 أبوبريدعة فيصل يوسف االسم:

 الدرجة العلمية: مساعد محاضر

 التخصص: إدارة

 االهتمامات: إدارة الموارد البشرية، اإلدارة
 f.abubaraida@eps.misurata.edu.ly البريد اإللكتروني:

  

 

(. مدى مساهمة التمين اإلداري في تطوير القيادات األكاديمية النسائية في جامعة طيبة بالسعودية، 2020مخدوم، هند كرامة )
 غزة. اإلسالمية،(، الجامعة 28( العدد )3مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، مجلد )

(. أثر التمكين على األداء الوظيفي للعاملين بالعالقات العامة في 2019) معبد الرحيبومريز، فوزي و  حمدنية عبد هللاالمرضي، 
 (، كلية اإلعالم جامعة بنغازي، ليبيا.01الشركات النفطية بمدينة بنغازي، المجلة الليبية لبحوث اإلعالم، العدد )

ين اإلداري وااللتزام التنظيمي لدى موظفي وزارة اإلسكان في السعودية، (. العالقة بين التمك2019)عبيد المطري، ضيف هللا 
 .فلسطين بغزة،الجامعة اإلسالمية  (،01( العدد )27)مجلد مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، 

مي: منظور تطبيقي. األردن، (. أساليب البحث العل2013النجار، نبيل جمعة والزعبي، ماجد راضي )و النجار، فايز جمعة 
 عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.

 نيا: المراجع األجنبية.ثا
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