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ملخص:
تتناول هذه املداخلة بالدراسة إشكالية واقع متكني العاملني باملؤسسات اجلزائرية من خالل تبنيها
ألحدث النظم يف إدارة وتسيري مواردها البشرية يف ظل سعيها لتحقيق مبادئ ومتطلبات إدارة اجلودة
الشاملة ،وسيتم دراسة الواقع اجلزائري من خالل حالة مصنع النسيج للمواد الثقيلة بوالية تلمسان.
حيث هتدف إىل الوقوف على مدى توافر املؤسسات اجلزائرية على العوامل الضرورية لعملية
التمكني ودرجة تطبيقها يف ظل ما تفرضه العوملة وانفتاح األسواق من متطلبات جديدة تقضي بضرورة
حتقيق التوافق بني أهدافها االقتصادية والرهانات احلالية اليت تواجهها.
وقد خلصت الدراسة إىل أن تطبيق التمكني باملؤسسة حمل الدراسة ليس حبال من األحوال اختيار
سهل خاصة يف ظل غياب مبدأ املشاركة وحمدودية مسامهة وتأثري العاملني على اختاذ القرار على اعتبار
التمكني عملية متشابكة يف عناصرها متداخلة يف مكوناهتا وأبعادها.
كلمات المفتاحية :متكني العاملني ،إدارة املوارد البشرية ،إدارة اجلودة الشاملة ،مصنع النسيج للمواد
الثقيلة بتلمسان.
Abstract:
The study aims to recognize the necessary factors for empowerment
process, and its availability in Algerian institutions and the degree of its
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application under new requirements of globalization and opening markets to
realize compatibility between economic objectives and current bets that
faced, the case of heavy MANTAL SPA Company of Tlemcen will be
studied.
The study concluded that the application of empowerment in the
institution under study is not easy, especially in the absence of participation
principle and the limited impact and contribution of employees to take
decision, on the reason that empowerment tangled operation in its
elements, components and dimensions.
Key words: empowerment employees, human resources management, total
quality management, MANTAL SPA Company of Tlemcen.

مقدمة:
إن أمهية ودور إدارة املوارد البشرية واليت كانت تعرف بإدارة األفراد سابقا قد تغريت يف الفرتة
األخرية اليت تشهد منوا اقتصاديا كبريا برزت من خالله هذه اإلدارة كأحد العناصر األساسية للمنافسة على
الصعيدين :الوطين والعاملي ،حيث عرفت عدة تطورات صاحبها ظهور العديد من التقنيات احلديثة للتسيري
كإدارة اجلودة الشاملة فهذه األخرية تعترب املورد البشري مبثابة احملرك األساسي للجودة 1،وجناحها يعتمد
على أداء العاملني فيها يف مجيع املستويات ،وذلك باملشاركة والتعاون يف إظهار املشكالت وإجياد احللول
املناسبة لتحقيق التحسني املستمر ،فالعنصر البشري أصبح مصدر كل تفوق وجناح وتغيري واالهتمام به
وبإدارته وحتفيزه أصبح الشغل الشاغل جلميع املؤسسات الطاحمة ملواجهة املنافسة والبقاء يف السوق.
ويعترب موضوع التمكني العاملني (املوارد البشرية) من املواضيع اإلدارية احلديثة اليت مل حتضا حىت
اآلن باالهتمام الكايف رغم أنه بات يشكل منهجا جديدا ومطلبا رئيسيا يتيح للمؤسسة حتقيق أهدافها2يف

1

Mitchell L, Human resource management and Deming's continuous improvement
concept, Journal of Quality Management 5 (2000), pp 85-101.
2
Mushin L ;Joon K, Is empowerment really a new concept?, Int. J. of Human Resource
Management 12:4 June 2001, pp 684–695.
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ظل الظروف اليت تنشط هبا حاليا ،ويعرف  kanugo&congerالتمكني على انه تفويض السلطة
للعاملني
3من أجل حل املشكالت اليومية اليت تواجههم ويعتربه  Blau,&Albaإعادة توزيع للسلطة،
حقوق التصرف ،اختاذ القرارات وتقاسم املعلومات 4،وترجع أمهية املوضوع الذي تتناوله هذه املداخلة إىل
أنه خطوة على الطريق للتعرف على مفهوم التمكني ومناقشة أبعاده ومتطلبات ،إضافة إىل إبراز دور إدارة
املوارد البشرية يف توفري مناخ مناسب لتنفيذه نظرا ملا تفرضه العوملة من متطلبات على كل املؤسسات
اجلزائرية واليت أصبحت مطالبة أكثر من آي وقت مضى بتأهيل وظائفها وجمارات التغيريات العاملية.
إشكالية البحث :من خالل الطرح السابق تتجلى إشكالية البحث يف السؤال الرئيسي التايل:
ما مدى تطبيق تمكين الموارد البشرية في مؤسسة "  " MANTAL SPAبتلمسان؟
أهمية البحث:
تكمن أمهية البحث يف أنه يتناول بالدراسة أمهية وواقع التمكني يف املؤسسة باعتباره أحد املداخل
احلديثة لنجاح وتفوق املؤسسات املعاصرة ،فمن بني التحديات اليت تواجهها املؤسسات اليوم شدة
املنافسة على املوارد الذكية أي املوارد البشرية املخلصة واملنتجة واملبتكرة وكيفية استقطاهبا للكفاءات وتلبية
احتياجاهتا وسبل ترسيخ ثقافة املسؤولية واإلجناز والتميز لديهم ،وطرق صيانتهم وتنمية مهاراهتم وقدراهتم
ليصبحوا قادة يف مواقعهم.
هدف البحث:
يهدف البحث إىل دراسة أحد املواضيع املهمة واخلاصة بتنمية مهارات وقدرات املوارد البشرية يف
املؤسسة ،فرغم أن القضايا املتعلقة بإدارة هذه املوارد معروفة ومتطرق إليها بأشكال كثرية ومتعددة جتمع يف
جمملها على أمهية االختيار واالنتقاء ووضع الرجل املناسب يف املكان املناسب ،وتطوير اإلمكانيات
Conger, J. A, & Kanungo, R. N, The empowerment process: integrating theory and
Academy ofManagement Review, 13, 8991, pp 471–482.ةpractice
Blau, J. R&Alba, R. D. (1982).Empowering nets of participation. Administrative
Science Quarterly, 27,8911, pp 363–379.
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والتدريب واحملافظة على املوظفني وإعطائهم احلوافز واملكافآت املادية واملعنوية وغريها من أساليب التحفيز
وتطوير األداء والعالقات العمالية إال أنه وبفعل التطورات اليت تشهدها البيئة االقتصادية ونظم التسيري
واإلدارة برزت لألفق إشكالية متكني العاملني الرتباطها مبجموعة من القضايا املهمة على رأسها اجلودة
الشاملة والالمركزية اإلدارية وعمل الفريق وغريها من القضايا اليت تتعلق بنجاح املؤسسة وزيادة قدرهتا
التنافسية.
فرضية الدراسة :لإلجابة على السؤال الرئيسي لإلشكالية املطروحة أعاله سنتناول هذه املداخلة بالدراسة
والتحليل للفرضية التالية:
هناك عوامل متكني معتربة وحمفزة للعاملني مبؤسسة "  " MANTAL SPAبتلمسان.
منهج البحث:
مت اعتماد على املنهجني الوصفي والتحليلي ،يف احملور األول استخدمنا املنهج الوصفي وذلك
بإجراء دراسة نظرية للموضوع مشتملة على مراجعة ألهم وأحدث املؤلفات العلمية ذات الصلة باملوضوع.
أما احملور الثاين فهو تطبيقي واستخدمنا فيه املنهج التحليلي وذلك بتحليل معلومات وبيانات الدراسة
امليدانية ،حيث مت االعتماد على ثالث أدوات جلمع البيانات فقد استخدم االستبيان بشكل أساسي
كوسيلة جلمع البيانات ومت تدعيمه مبقابلة مع العاملني ومسؤويل إدارة املوارد البشرية وذلك لتدعيم بعض
البيانات املتحصل عليها كما استخدمت املالحظة بشكل أقل نسبيا كوسيلة مكملة وقد اعتمدنا يف حتليل
ومعاجلة استمارة االستبيان على برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSS V 22حيث
ساعدنا هذا الربنامج على حساب أهم املقاييس اإلحصائية وإجراء أهم االختبارات حيث يتكون
االستبيان من  99حماور و 43سؤال باإلضافة إىل األسئلة اليت توضح خصائص عينة الدراسة .
خطة البحث:
حيتوي البحث على أربعة أجزاء رئيسية ،كل قسم يضم جمموعة من احملاور الفرعية ،ففي اجلزء
األول نتناول اإلطار املنهجي للدراسة ويف اجلزء الرئيسي الثاين نستعرض اإلطار النظري والذي سنقف فيه
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بإسهاب أمام موضوع أمهية التمكني ودوافع تبنيه كتوجه إداري والفوائد املرتتبة عنه باملؤسسة ،أما اجلزء
الرئيسي الثالث فريكز على وجه اخلصوص على مالحظة الظاهرة على مستوى مؤسسة اقتصادية ذات
طابع عمومي ومركز وطين وهي":مصنع النسيج للمواد الثقيلة  MANTAL SPAبتلمسان إذ تعترب من
أوىل املؤسسات الصناعية يف جمال صناعة األغطية الكالسيكية اليت حصلت على شهادة اجلودة

ISO

 9001سنة  ،1991أما اجلزء الرئيسي الرابع فيحتوي على نتائج الدراسة امليدانية ومقرتحاهتا.
 .Iالجانب النظري:
 -1مفهوم وأبعاد التمكين:
يشيـر  MADU.C&KUEI.Cإىل دور التمكيـن كسمة للقيادة ،فحسبهما إن القيـادة هي
القـوة الدافعـة لتحويل املنظمـة إىل إدارة اجلودة الشاملـة ،وأن القيادييـن جيب أن ميكنـوا أفرادهـم اعتمادا
على رؤيـة املنظمـة 5ويعرف  VAN HORN.L.Hالتمكـني على أنه " :يعين تقـاسم املسؤوليـة مع
األفراد ،حيث حتدد املنظمة نقـاط قوة األفـراد ،وتضعـهم يف سيـاق ميكنهم فيه استعمـال مهـاراهتم "؛

6

فالتمكني هو عملية تفويض سلـطة اختـاذ القرار إىل املستويـات الدنيـا يف املنظمة ،وجيدر باإلدارة العليا أن
متـ ّكـن األفراد حلـل املشاكل اليت يواجهـوهنا.
حيـث تقـوم إدارة اجلودة الشاملة على التحسني املستمـر لكـل عناصر املؤسسة ،من خالل اخنـراط
مجيع أفـراد املؤسسة ،ومشاركتهـم الفاعـلة يف عملـية التحسني املستمـر؛ وهذا يتطلـب من اإلدارة العليـا
إعطاء األفراد األقـرب للمشكـلة نوعا من احلريـة يف التصرف ،ونوعا من االستقالليـة واملسامهـة يف اختـاذ
القرار ،وحتمـل أعبـاء املسؤولية لنجـاح املؤسسة ،وتوضيـح الرؤيـة هلـم ،وشرح األهـداف واخلطط بوضـوح،و

MADU.C&KUEI.C, Strategic Total quality management, Quorum Books, London,
1995, p 61.
VAN HORN.L.H, Improving results through total quality management, American
Agent & Broker, Vol 69 N° 6 , 1997, pp 46-49.
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حتديد خطوط االتصاالت ومدهـم باملعلـومات ،وسـد االحتياجات الالزمة الجنـاز عملهـم ،فالتمكيـن
عملية تتـم من أعلـى ألسفل .
ويؤكـد يف هذا الصدد FORRESTER.Rأن التمكيـن قد يفشـل ،إن كان تركيز اإلدارة العليا
منصـبا على القوة ،دون االهتمـام بإعادة توزيـع املعلومات،و املعرفـة واملكافأة ،وإكساب األفـراد التدريب
واملهارات الكافيـة.

7

إن التمكني باعتباره جمموعة من التقنيات التسيريية جيعل من مهمة حتديد أبعاده مهمة صعبة،

8

ففي حني يرى  Lashely and McGoldrickأن التمكني يأخذ األبعاد التالية :املهمة،حتديد املهمة،
القوة ،االلتزام والثقافة ،يؤكد كل من  SOLVEIG, N .Aو YAIR A.H9على أربع أبعاد أخرى
للتمكني ميكن أن توفر وسيلة لوصف أو حتديد هيئة التمكني املستخدم يف أي منظمة يف حني أضاف
 ALLAHYAR.Rوآخرون بعدا خامسا وميكن حصر هذه األبعاد يف النقاط التالية:

10

املعىن،

الكفاءة ،حرية التصرف ،التأثري ،االختيار.
 -2العوامل المؤثرة على التمكين:
هناك جمموعة من العوامل املؤثرة على عملية التمكني ومن أمهها جند:

7

Li-Chun Chang; ChiehHsing Liu, Employee empowerment, innovative behavior and
jobproductivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey,
International Journal of Nursing Studies 45 (2008), p 1443
8
Lashley.C&McGoldrick.J, The limits of empowerment: acritical assessment of human
resource strategy for hospitalityoperations”, Empowerment in Organization, Vol.2,
No.3, 1994, pp.25-38.
9
Yair A.H, Katelyn Y.A, Samuel A.T, E-empowerment: Empowerment by the
Internet,Computers in Human Behavior 24 (2008), p 1777.
www.elsevier.com/locate/comphumbeh
10
ALLAHYAR. R&OTHETRS , Survey Of Relationship Between The Psychological
Empowerment With Organizational Learning, Procedia Social and Behavioral
Science,30(2011).
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 وضوح األهداف :تلعب اإلدارة دورا مهما يف االتصال مع املوظفني بشكل فعال لنقل وتوصيل الرؤيةوتوضيح السلوك املرغوب به للوصول لألداء املطلوب.

11

 توفر المعلومات :يعترب توفر املعلومات وتقامسها مع العامل أمرا ضروريا يف عملية التمكني فالقراراجليد يتطلب معلومات كاملة حتدد :مسؤوليات العاملني ،مسؤوليات املسؤولني ،أهداف املنظمة،
مستويات كفاءة املنظمة احلالية.

12

 تفويض المسؤولية :يعترب التمكني أكرب من جمرد وسيلة تسيريية تسمح بتفويض سلطة اختاذ القرار إىلالعاملني والوثوق هبم وبات يتطلب توفر منط القيادة املالئم إلجناح عملية التمكني.

13

 نظام المكافآت :أكدت دراسة لـ  ASEFEH.M.Gأن هناك عالقة إجيابية وتأثريا قويا بني نظاماملكافآت واحلوافز املبين على الكفاءة والتمكني ،فمن بني العوامل اليت تساعد على حتفيز األفراد:
تقدير قدراهتم واالعرتاف هبا وتثمينها وكذا إشراكهم يف عملية اختاذ القرارات.

14

 فريق العمل :إن املشاكل التنظيمية القليلة ميكن أن حتل من خالل شخص واحد يعمل مبفرده ،ولكنيف ظل التحديات اجلديدة واملشاكل اليت تظهر بات لزاما على العاملني أن جيتمعوا يف فرق مرنة دون
حواجز مكانية حلل املشكالت يف نطاق أهداف وقيم املنظمة،فغياب التنظيم والديناميكية لدى
الفريق ميكن أن ميتد أو حيد من فرص متكني األفراد يف الفريق الواحد.

15

11

Linjuan R M, How employee empowerment influences organization–employee
relationship in China, Public Relations Review 37 (2011), p 436.
12
Esther.G.A, Raphael.A, Does Empowerment Lead to Higher Quality and Profitability,
Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 36 (1998).
13
Nielsen J .F, Christian P.P, The Consequences and Limits of Empowerment in
Financial Services, Scandinavian journal of management, scand.j.mgmt.19, (2003),
p64.
14
Asefeh M. G, Study Of Some Effective Factors On Empowerment Of The Experts In
Educational Institutions, International Conference On Education And Educational
Psychology (ICEEPSY 2011), Procedia - Social And Behavioral Sciences 29 (2011),
p.1961.
15
Robbins. T. L; Crino. M. D; Fredendall. L. D, An Integrative Model Of The
Empowerment Process, Human Resource Management Review 12 (2002), p. 427.
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 -3الفوائد واآلثار الناتجة عن تطبيق مفهوم التمكين:
ميكن تلخيص أهم الفوائد النامجة عن تطبيق التمكني كما يلي:

16

 زيادة الشعور باالنتماء للمنظمة اليت يعمل هبا ولفريق العمل الذي ينتمي إليه وللمهام اليت يقومهبا؛
 رفع مستوى املشاركة الفاعلة واإلجيابية لتحقيق أهداف املنظمة؛ حتسني وتطوير مستوى أدائه؛ اهتمامه بالدورات التدريبية واملؤمترات والندوات وورش العمل الكتشاف املعرفة واملهارات املطلوبة. متسك املنظمة به واحملافظة عليه بعد تطوير كفاءته وقدراته ومهاراته ومعارفه؛ يدرك أمهية وظيفته من خالل سيطرته على مهام العمل ورؤيته لألمور بنظرة شاملة يرى فيها أنما يقوم به حلقة من حلقات أخرى تصب مجيعها يف حتقيق أهداف املنظمة؛
 حتقيق الرضا الوظيفي مبا حيققه له التمكني من تنمية لقدراته وحتقيق ذاته والشعور باحرتام اإلدارةله.
 -4دور إدارة الموارد البشرية في توفير مناخ مناسب للتمكين:
 األمان الوظيفي :إن عدم األمان الوظيفي خيلق خوفا وتوترا يؤدي إىل تدهور الدافعية واحلماسواخنفاض الروح املعنوية وعلى العكس فاألمان الوظيفي يزيد من مشاركة املوظفني وخيلق عندهم
االستعداد للمسامهة بتقدمي جهدا إضافيا ،فاملوظف الذي يشعر باألمان يشعر بالتمكني ويشعر
بأن هناك من حيرتمه ويقدره ويثق به.

17

 16حيي سليم ملحم  ":التمكني مفهوم إداري معاصر" ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،حبوث ودراسات ،جامعة
الريموك ،األردن ،6002 ،ص .461
 17عبد املنعم عبد احلي :علم االجتماع الصناعي ،املكتب اجلامعي احلديث ،مصر ،6004 ،ص .336
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 االنتقائية في التعيين والتناوب الوظيفي :حبيث يتم انتقاء موظفني مبواصفات تلتقي مع رؤيةالقيادة والقيم والثقافة السائدة واليت يفرتض أن تعتمد على املوظف القادر على العمل باستقاللية
ومشاركة ومتكني وروح الفريق ،ومن ال تتوافر لديه هذه الصفات فال يتم تعينه مهما بلغ من الكفاءة
الفنية أو الشهادة العلمية ،لذلك فتوافر موظفني متمكنني يعتمد إىل حد كبري على قرارات التعيني
اليت ينجم عنها دخول من تتوافر لديهم مواصفات مناسبة ومقدمات مشجعة للتمكني ،ويعترب
التناوب الوظيفي من أهم العوامل املساعدة على متكني العاملني
 Sمن خالل التدريب والتتبع والتنقل بني الوظائف املختلفة.

18

ويكون ذلك حسب Eleni T.

19

 األجور العالية :يعرف األجر على أنه " الثمن الذي يحصل عليه العامل نظير المجهود الذييبذله في عملية اإلنتاج" 20،وحسب "أمحد ماهر" تؤدي زيادة األجور إىل زيادة مستوى الرضا
الوظيفي واالنتماء وزيادة مستوى اإلنتاجية كما أن الرواتب العالية جتذب عددا أكرب من املتقدمني
للوظيفة كما ونوعا مما يساعد إدارة املوارد البشرية يف انتقاء العاملني األكثر حتمال للمسئولية وذوي
القدرات النوعية ،وبالتايل ميكن القول بأن األجور العالية تساعد على توفري مقتضيات التمكني.

21

 الحوافز :حسب  Spreitzer.G.Mال تقتصراحلوافز على احلوافز املادية فقط بل أيضا احلوافزاملعنوية مثل املساواة والعدالة والتقدير الشخصي ،فاملوظفون الذين يتحملون املسئولية ويقبلون
املساءلة واحملاسبة وجودة أدائهم عالية وهلم القدرة على املسامهة يف تقدمي األفكار واملقرتحات جيب

 18صاحل مفتاح ،إدارة املوارد البشرية وتسيري املعارف يف خدمة الكفاءات ،امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص
االندماج يف إقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة ،مارس ، 2004ص
.16
Eleni T. S; Christakis C;Stelios S, Human resource management and performance: A
neural network analysis, European Journal of Operational Research 181 (2007).

 20حممد ماهر عليش :إدارة املوارد البشرية ،مكتبة عني مشس ،بدون سنة نشر ،ص .835
 21أمحد ماهر :ادارة املوارد البشرية ،الطبعة الثالثة ،4998 ،ص .454
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أن حيصلوا على نصيب من املكاسب واملنافع أكرب والشعور بوجود مقابل هلذا اجلهد اإلضايف الذي
يتطلبه التمكني.

22

 الموظف المالك :إن دور ومسؤولية إدارة املوارد البشرية احتاجت يف اآلونة األخرية إىل مراجعةوإعادة نظر خاصة فيما يتعلق باختاذ القرارات ورسم االسرتاتيجيات ومن يقوم بوضعها وهذا ما أكد
عليه  SCHONBERGER.R.Gإذ ال يوجد من هو أحرص على العمل من صاحب العمل
فكيف إذا كان املوظف هو صاحب العمل أو صاحب الفكرة أو على األقل شريكا ،لذلك جيب
سد الفجوة بني املوظفني من جهة واإلدارة من جهة أخرى مما يؤدي إىل وحدة الرؤية واهلدف
وضبط الصراعات اليت قد تنجم عن التناقض يف املصاحل ،كما يساعد على زيادة االنتماء والشعور
باملناخ األسري بني العاملني وحتسني مستويات املشاركة والتمكني وحتمل املسؤولية.

23

 تدفق المعلومات  :فاملعلومة تعد سالحا مهما من أسلحة التمكني والتمكن فظهور تكنولوجيااملعلومات قد غري فعال من الرؤية واملعرفة التقليدية عن التفاعل بني التقدم التكنولوجي واملنظمة

24

وهذا ما أكده  ،Fumio Kفقد أصبحت املعلومة مصدر القوة لصاحبها ومتنحه الثقة واملعنوية
العالية والقدرة على التحكم مبهام العمل بشكل أفضل والتمكن من املشاركة يف اختاذ القرار بشكل
أكفأ ،إذا جيب االعرتاف حبق املوظفني باملعلومة لتمكنيهم من القيام مبهام وظائفهم بوضوح وتفهم
والتصرف الصحيح.

25

22

Spreitzer, G.M., 1995, Psychological empowerment in the workplace:dimensions,
measurement, and validation. Acad. Manage.J. 38 (5).
23
SCHONBERGER.R., Human Resource Management Lessons From a Decade of Total
Quality Management and Reengineering, California Management Review 36 (4), 109123 (Summer 1994).
24
SOLVEIG.N.A, Tools for Empowerment in Local Risk Management, sefty science
revue, 46 (2008).
25
Fumio K, Measuring emerging categories of innovation: Modularity and business
model, journal of Technological Forecasting & Social Change 71 (2004).
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 المشاركة :فهي مقوم مهم من مقومات التمكني يف املنظمات املعاصرة سواء كانت منظمات رحبيةأو خدمية كاملستشفيات 26،إذ البد من توفري مناخ املشاركة وحتفيز العاملني على التفكري اإلبداعي
لتحسني العمل ومنح حق املساءلة املوضوعية لصاحل املنظمة دون حتفظ أو تردد ويطلب من
املوظفني أن يستخدموا صالحياهتم وحتكيم رأيهم يف مجيع املواقف.

27

 روح الفريق :واليت تعزز روح التمكني يف املنظمة اليت تعطي الرعاية الالزمة لفريق العمل حيث مينحاالستقاللية والتمكني املناسب ألداء عمله وعمل أعضائه بكل كفاءة واقتدار ،وأثبتت الكثري من
الدراسات ومنها دراسة  28 Roger Atkinsonأن النتائج اليت تتحقق من عمل الفريق املمكن
املتكامل املتجانس تكون جيدة جدا من الناحية الكمية والنوعية واإلنتاجية ،وعندما نقول روح
الفريق نعىن تلك العالقة اخلفية بني أعضاء الفريق اليت تعمل على خلق دافعية ذاتية وروح معنوية
عالية ورقابة ذاتية وإمجاع تلقائي وعفوي على ما هو مقبول وما هو غري مقبول دون احلاجة إىل
قوانني مكتوبة .

29

 التدريب وتطوير المهارات :خلصت دراسة لـ  Mary A. H; Thomas H.Sإىل أن تدريباملوظفني يزيد من معرفتهم ويرفع من درجة متكينهم ،خاصة إن اتصف باالستمرارية ،فيجب إتاحة
الفرص للعاملني للتدريب من أجل رفع مستوى أدائهم كما ونوعا ومن أجل كسب املعرفة ومنحهم

 26حيي سليم ملحم ،مرجع سبق ذكره ،ص .619
27

Yair A.H, Katelyn Y.A, Samuel A.T, E-empowerment: Empowerment by the Internet,
Computers in Human Behavior 24 (2008), ww.elsevier.com/locate/comphumbeh
28
Roger A, Project management: cost, time and quality, two best guesses and a
phenomenon, it’s time to accept other success criteria, International Journal of Project
Management Vol. 17, No. 6, 1999

 29حيي سليم ملحم " ،التمكني كمفھوم إداري معاصر "املنظنة العربية اإلدارية القاھرة  ، 2006مرجع سبق ذكره،
ص.10
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مهارات متعددة وإكساهبم املواهب اليت متكنهم من التكيف واالستجابة املرنة ملتطلبات العمل املتغري
واملتقلب.

30

 المساواة االجتماعية :يرى  Kane.K; Montgomery.Kأن املسؤولية االجتماعية تساهم يفتعزيز مفهوم وممارسة التمكني جلميع العاملني دون أن يكون هناك نفوذ ومتكني على أساس طبقي
أو هرمي وإمنا على أساس الكفاءة ومتيز األداء وهو ما جيعل العامل يشعر بأنه فاعل ومهم باملنظمة
شأنه شأن متخذ القرار أو املالك ،فعدم وجود فوارق ببني املستويات املختلفة يعطي داللة مهمة
ورسالة قوية عن قوة العالقة والتناسق واالنسجام بني اجلميع وهو ما يعزز ويؤيد مفهوم التمكني.

31

 تقليل الفوارق في األجور :وذلك من أجل حتقيق املساواة االجتماعية وهذا ال يعين جتاهلالتفاوت يف مستوى الكفاءة بني املوظفني بل جيب ربط احلوافز واملكافآت باألداء املتميز واإلبداع
واالبتكار ،وعموما فإن ضبط التفاوت يف األجور سيساهم يف زيادة التعاون ويقلل حدة الصراع
ويؤدي إىل رفع مستويات الكفاءة يف العمل من خالل الشعور مبلكية الوظيفة وحرية التصرف
واملشاركة الفاعلة وحب العمل والشعور بالتمكني.

32

 الترقية من داخل المنظمة:يف دراسة قام هبا  R.S.Wellinsعلى جمموعة من املؤسسات يف الو مأ استنتج أن فرق العمل واجلودة يف أداء املهام تعترب من أهم أسباب جناح املنظمات املعاصرة ،وال
شك أن املكافآت والرتقيات تزيد من درجة إخالص ووالء العاملني ،وتساعد عملية الرتقية من
داخل املنظمة على املشاركة والتمكني ألهنا تزيد الثقة بني أفراد املنظمة واإلدارة وتعزز مستويات
التعاون والتنسيق بني اجلميع ،كما تساعد على زيادة انتماء املوظفني وتساهم يف تشكيل مقومات
30

Mary A. H; Thomas H.S, The Impact of Employee Empowerment on the Quality of a
Service Recovery Effort, JOURNAL OF QUALITY MANAGEMENT, Vol. 3, No. 1,
1998.
31
Kane K, Montgomery, K. (1998). A framework for understanding disempowerment
inorganizations. Human Resource Management. p37

 32كرمية توفيق ":متكني العاملني -دراسة حالة ،"-مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ،جامعة اجلزائر،
 ،6005/6002ص .404
88

واقع تمكين الموارد البشرية في المؤسسات الجزائرية،
دراسة حالة مصنع النسيج للمواد الثقيلة "  " MANTAL SPAبتلمسان

د .زياني عبد الحق
د .مجدوب خيرة

متكينهم بأنفسهم.و ينصح باألخذ مببدأ األقدمية يف الرتقية من أجل احلصول على نتائج متكني
أفضل ،فهو جيعل الفرد ال يبخل على زميله بالنصيحة أو خيفي عنه معلومات خوفا من أن يسبقه يف
الرتقية وبالتايل تزيد روح الفريق واملشاركة لديهم.

33

 .IIالجانب التطبيقي:
 .1التعريف بمصنع النسيج للمواد الثقيلة  MANTAL SPAبتلمسان:
يعترب مصنع النسيج للمواد الثقيلة ""MANTAL SPAشركة ذات أسهم برأس مال اجتماعي
يبلغ حوايل  199.999.999دج ،أسست هذه الشركة سنة  8911حيث محلت
اسم" (MTO)"Manufacture de Textile Oranaisوختصصت يف صناعة املالبس العسكرية،
ليتم تأميمها بعد االستقالل وأصبحت تعرف باسم " "COUVERTEXEلتتحول مع مطلع سنة
 8991إىل"  "MANTAL SPAحيث يتمثل نشاطها األساسي يف صناعة األغطية ومتكنت الشركة
سنة  1991من احلصول على شهادة اجلودة" اإليزو  " 9991وكذلك شهادة " اإليزو " 9998سنة
 ،1991وختتص حاليا هذه املؤسسة يف صناعة ثالث أنواع من األغطية:
 ،JACQUARD,RATIERE,MDN,وهي تضم أربعة ورشات رئيسية :الصباغة ،الغزل ،النسيج
واإلمتام ،يعمل هبا حوايل  152عامل بني دائم ومؤقت كما هو موضح يف اجلدول التايل:

Wellins. R.S, Byham.W.C & Wilson. J.M, Empowered Teams: Creating Self-Directed
Work Groups that Improve Quality, Productivity, and Participation. Jossey-Bass, San
Francisco, 1991.
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الجدول( :)1توزيع الموارد البشرية حسب الصنف.
المؤقتين
3

الدائمين
89

المجموع
83

الموارد البشرية
إطارات أخرى

1

81

19

المشرفين

8

32

34

المنفذين

45

839

845

المجموع

31

183

152

اإلطارات الجامعية

المصدر :مديرية املوارد البشرية باملؤسسة
الشكل( :)2توزيع الموارد البشرية حسب الصنف:

المصدر :من إعداد الباحثني.

من خالل الشكل السابق يظهر أن معظم اليد العاملة باملؤسسة ( )٪65هي تنفيذية تنشط
بالورشات اإلنتاجية أما النسبة املتبقية ( )٪35فتضم اإلطارات واملشرفني وتسعى املؤسسة من خالل
إسرتاتيجيتها التسيريية إىل االستثمار يف العنصر البشري واالستفادة منه وذلك بتنمية معارفه حيث حترص
على التكوين املستمر لألفراد لتحسني أدائهم وتفعيل قدراهتم وحتفيز العمال من أجل الرفع من مستوى
اإلنتاج .
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 .1تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية:
 أدوات وطريق البحث العلمي المستعملة في إجراء الدراسة الميدانية:
يتكون جمتمع الدراسة من جمموعة من العاملني باملؤسسة سواء كانوا من اإلدارة العليا أو املشرفني
أو املنفذين وفقا للهيكل التنظيمي للمؤسسة وتتمثل الطريقة املعتمد يف إجراء التحليل اإلحصائي
باستعمال األساليب السابقة الذكر يف ما يلي:
يف إجراء هذه الدراسة مت االعتماد على استمارة االستبيان وفق مقياس مقياس ليكرت اخلماسي échelle de Lickertحسب ما هو مبني باجلدول ()2التايل:
الجدول (:)2درجة مقياس ليكارات
موافق تماما

 95درجات

موافق لحد ما

 93درجات

محايد

 94درجات

ال أوافق

 91درجة

ال أوافق على اإلطالق

 98درجة

المصدر :حممد عبد الفتاح الصرييف " :البحث العلمي :الدليل التطبيقي للباحثني" ،الطبعة األوىل ،در وائل
للنشر ،عمان ،األردن ،1992 ،ص .885

نظرا لتعدد متغريات الدراسة وكرب حجم العينة ( 99عامل) تطلب منا ذلك ترتيب البيانات
وتفريغها وفق نظام احلاسوب وقمنا برتميز املتغريات األساسية وبعدها أدخلت مجيع الدرجات املتحصل
عليها يف ذاكرة احلاسوب مث احتساب النتائج ومعاجلتها باستخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية
.SPSS V 22
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د .زياني عبد الحق
د .مجدوب خيرة

 تحليل اإلجابات المتحصل عليها بواسطة االستبيان:
إن حماور التمكني اليت مت التطرق إليها من خالل االستبيان عددها تسعة ( )99وهي :الوضوح
والغرض ،األخالقيات ،االعرتاف والتقدير ،العمل اجلماعي ،املشاركة ،االتصاالت الفعالة ،الكفاءة الذاتية
واالختيار.
وتضمنت استمارة االستبيان مجلة من العناصر اليت من خالل دراستها يتم التأكد من صحة
فرضية البحث أو عدمه ،وميكن تلخيص العناصر اليت تناولتها الدراسة واليت ميكن من ورائها قياس وتبيان
مدى توفر عنصر التمكني باملؤسسة وهي كما يلي:
 وضوح الغرض :ويقصد به ما إذا كانت أهداف املنظمة واضحة للعاملني وأيضا معرفة العامل ما له وماعليه من مهام ومسؤوليات؛
 األخالقيات :ويقصد به معرفة مدى رضا العاملني عن سياسات املنظمة اجتاههم إلشباع حاجياهتمومدى حبهم لعملهم وارتياحهم أثناء مزاولته؛
 االعرتاف والتقدير :وهو معرفة ما إذا كانت املنظمة تقدر جمهودات األفراد العاملني وتشجعهم على مايبدونه من آراء ومعارف؛
 العمل اجلماعي :وهو معرفة ما إذا األفراد العاملون يعملون بروح الفريق الواحد ويهتمون ببعضهمالبعض وحيلون مشاكلهم من خالل التعاون؛
 املشاركة :وتعين مشاركة األفراد العاملني يف اختاذ القرارات وحصوهلم على ما يريدون من موارد ملمارسةأنشطتهم ومهامهم؛
 االتصاالت الفعالة :وتعين معرف ما إذا كانت االتصاالت فعالة بني األفراد الرؤساء واملرؤوسني؛ الكفاءة الذاتية :وتعين ما إذا كان األفراد يشعرون بأهنم قادرون على حتقيق النتائج املتوقعة وما إذا كانوامتأكدين من كفاءهتم لتحقيق نتائج جيدة وأن هلم قدرات على أداء عملهم بشكل صحيح وتتوفر
لديهم اإلمكانات الالزمة لتحقيق أداء جيد يف عملهم؛
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 االختيار :يهدف إىل معرفة ما إذا كان للعمال احلرية يف اختيار كيفية أداء العمل وتنظيمه واختاذالقرارات التنفيذية.
أ -عرض وتحليل نتائج االستبيان المتعلقة بوضوح الغرض:
جدول ( :)3نتائج االستبيان المتعلقة بوضوح الغرض:
اإلجابات

رقم
السؤال
1

2

3

4

ال أوافق على اإلطالق

ال أوافق

محايد

موافق لحد ما

موافق تماما

التكرار

93

92

91

35

14

النسبة

4,44%

6,7%

8,9%

50%

30%

التكرار

11

84

94

11

83

النسبة

31,1%

14,4%

7,8%

31,1%

15,6%

التكرار

95

84

89

41

12

النسبة

5,6%

18,9%

11,1%

35,6%

28,9%

التكرار

19

95

81

44

89

النسبة

22,2%

5,6%

20%

41,1%

11,1%

المعدل العام للذين أجابوا بموافق تماما وموافق

61%

نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة

0.60

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان وبرنامج .SPSS V 22

التعليق :نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله وأرقامه فيما خيص وضوح الغرض أن نسبة األفراد
الذين أجابوا مبوافق وموافق متاما بلغت  ،%28أي أن األفراد يعرفون بوضوح املطلوب واملتوقع منهم
وأمجعوا تقريبا على أن مهامهم ومسؤولياهتم قد قسمت عليهم بدقة من أجل حتقيق أهداف املؤسسة ،يف
حني يرى  %49منهم أن مناصبهم ال تتوافق مع ما هو مطلوب منهم وهذا ما سيؤثر على حتقيق
األهداف املسطرة.
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ب -عرض وتحليل نتائج االستبيان المتعلقة باألخالقيات:
جدول ( :)4نتائج االستبيان المتعلقة باألخالقيات
اإلجابات
رقم
السؤال
5

2

4

1

9

ال أوافق على اإلطالق

ال أوافق

محايد

موافق لحد
ما

موافق تماما

التكرار

4

4

19

35

88

النسبة

7,78%

7,8%

22,2%

50%

12,2%

التكرار

9

83

82

83

44

النسبة

10%

15,6%

17,8%

15,6%

41,1%

التكرار

89

19

84

14

19

النسبة

11,1%

22,2%

14,4%

25,6%

22,2%

التكرار

91

94

11

41

89

النسبة

8,9%

3,3%

31,3%

35,6%

21,1%

التكرار

99

89

99

35

84

النسبة

10%

11,1%

10%

50%

21,1%

المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما وموافق

58,4%

نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة

0,698

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان وبرنامج .SPSS V 22

التعليق :اجلدول أعاله يوضح مدى رضا العاملني عن سياسات املنظمة اجتاههم إلشباع حاجياهتم ومدى
حبهم لعملهم وارتياحهم أثناء مزاولته ،حبيث نالحظ أن  %51من العمال أجابوا مبوافق متاما وموافق
فيما خيص هذا احملور وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على السياسات الناجحة اليت تنتهجها اإلدارة
بغرض الوصول إىل أقصى إشباع حلاجيات العمال املتزايدة واملتطورة.
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ج-عرض وتحليل نتائج االستبيان المتعلقة باالعتراف والتقدير:
جدول ( :)5نتائج االستبيان المتعلقة باالعتراف والتقدير:
رقم

اإلجابات

السؤال

89
88
81
84

ال أوافق على اإلطالق

ال أوافق

محايد

موافق لحد ما موافق تماما

التكرار

85

15

89

89

81

النسبة

16,67%

27,8%

21,1%

21,1%

13,3%

التكرار

19

84

92

18

18

النسبة

32,2%

14,4%

6,7%

23,3%

23,3%

التكرار

85

81

89

49

14

النسبة

16,7%

13,3%

11,1%

33,3%

25,6%

التكرار

92

81

84

11

44

النسبة

6 ,7%

13,3%

14,4%

24,4%

41,1%

المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما وموافق
نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة

51%
0.63

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان وبرنامج .SPSS V 22

التعليق :فيما خيص هذا احملور فإن اجلدول أعاله يوضح أن املعدل العام لنسبة األفراد الذين يعتقدون أن
هناك اعرتافا بإمكانياهتم وتقديرا جملهوداهتم بلغ  %58وهي نسبة ضعيفة نوعا ما تعكس عدم جتاوب
املؤسسة مع العمال وما يبدونه من أراء وعدم االستفادة من معارفهم وخرباهتم املرتاكمة وهذا ما حيول دون
حتقيق أهم عناصر التمكني الناجح.
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د -عرض وتحليل نتائج االستبيان المتعلقة بالعمل الجماعي:

يف اجلدول أدناه واملتضمن معرفة ما إذا األفراد العاملون يعملون بروح الفريق الواحد ويهتمون
ببعضهم البعض وحيلون مشاكلهم من خالل التعاون ،يبني لنا أن نسبة  %29من املستجوبني أجابوا
مبوافق وموافق متاما وهذا ما يبني أو يفسر لنا إصرار العمال على خلق جو أخوي يسوده روح العمل
اجلماعي ويسعى إىل حل أي أمور أو مشاكل من خالل التعاون.
جدول ( :)6نتائج االستبيان المتعلقة بالعمل الجماعي
اإلجابات

رقم
السؤال
83
85
82
84

ال أوافق على اإلطالق

ال أوافق

محايد

موافق لحد ما

موافق تماما

التكرار

95

85

81

45

14

النسبة

5,65%

16,7%

13,3

38,9%

25,6%

التكرار

94

88

18

45

82

النسبة

7 ,8%

12,2%

23,3%

38,9%

17,8%

التكرار

92

84

81

42

84

النسبة

6,7%

14,4%

20%

40%

18,9%

التكرار

81

81

84

48

11

النسبة

13,3%

13,3%

14,4%

34,4%

24,4%

المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما وموافق

60%

نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة

0.69

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان وبرنامج .SPSS V 22

ه -عرض وتحليل نتائج االستبيان المتعلقة بالمشاركة
نالحظ من خالل اجلدول ( )4أن نسبة األفراد الذين أجابوا مبوافق وموافق متاما بلغت %51
وهو ما يعكس روح الفريق العالية والتعاون بني العاملني باملؤسسة ورؤسائهم حيث يتشارك األفراد يف حل
املشكالت فيما بينهم ويدعمون بعضهم بعضا.
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جدول ( :)7نتائج االستبيان المتعلقة بالمشاركة
اإلجابات

رقم

السؤال
81
89
19

ال أوافق على اإلطالق

ال أوافق

محايد

موافق لحد ما

موافق تماما

التكرار

45

83

81

85

83

النسبة

38,89%

15,6%

13,3%

16,7%

15,6%

التكرار

94

99

84

44

13

النسبة

7,8%

10%

14,4%

41,1%

26,7%

التكرار

95

93

85

49

14

النسبة

5,6%

4,4%

16,7%

43,3%

30%

المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما وموافق

58%

نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة

0.65

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان وبرنامج .SPSS V 22

و -عرض وتحليل نتائج االستبيان المتعلقة باالتصاالت الفعالة:
جدول ( :)8نتائج االستبيان المتعلقة باالتصاالت الفعالة
اإلجابات

رقم

السؤال
18
11
14

ال أوافق على اإلطالق

ال أوافق

محايد

موافق لحد
ما

موافق تماما

التكرار

85

82

18

43

93

النسبة

16,67%

17,8%

23,3%

37,8%

4,4%

التكرار

85

89

14

44

99

النسبة

16,67%

11,1%

25,6%

36,7%

10%

التكرار

92

94

82

34

81

47,8%

20%

النسبة
17,8%
7,8%
6,7%
المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما وموافق

52%

نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة

0.62

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان وبرنامج .SPSS V 22
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د .مجدوب خيرة

حسب اجلدول ( )1أعاله الذي يركز على معرفة ما إذا كانت االتصاالت فعالة بني األفراد
الرؤساء واملرؤوسني ،يتبني لنا أن ما نسبته %51من الذين مت استجواهبم أجابوا مبوافق متاما وموافق ،هذا
يعين أن هناك على العموم قنوات اتصال فعالة يف املؤسسة هتدف إىل التعرف على املشاكل اليت يواجهها
األفراد املرؤوسني وإجياد احللول هلا يف أسرع وقت ممكن.
ي -عرض وتحليل نتائج االستبيان المتعلقة بالكفاءة الذاتية:
مسحت معطيات اجلدول ( )9حبساب املعدل العام لنسبة األفراد الذين أجابوا مبوافق متاما
وموافق والذي بلغ 68%مما يعين أن األفراد يشعرون بأهنم قادرون على حتقيق النتائج املتوقعة منهم
ومتأكدين من كفاءهتم لتحقيق نتائج جيدة حتت أي ظرف وأن هلم قدرات على أداء عملهم بشكل
صحيح وتتوفر لديهم اإلمكانات الالزمة لتحقيق أداء جيد يف عملهم.
جدول ( :)9نتائج االستبيان المتعلقة بالكفاءة الذاتية:
اإلجابات

رقم
السؤال
13
15
12
14

ال أوافق على اإلطالق

ال أوافق

محايد

موافق لحد ما

موافق تماما

التكرار

84

85

99

45

81

النسبة

14,44%

16.7%

10%

38,9%

20%

التكرار

93

99

92

31

14

النسبة

4,4%

10%

6,7%

53,3 %

25,6%

التكرار

94

99

81

44

89

النسبة

7,8%

10%

20%

41,1%

21,1%

التكرار

99

93

84

38

14

45,6%

25,6%

النسبة
14,4%
4,4%
10%
المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما وموافق
نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان وبرنامج .SPSS V 22
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ك -عرض وتحليل نتائج االستبيان المتعلقة االختيار:
يهدف هذا احملور إىل معرفة ما إذا كان للعمال احلرية يف اختيار كيفية أداء العمل وتنظيمه واختاذ
القرارات التنفيذية ويتضح من خالل النتائج املتحصل عليها أن  % 39من العاملني يرون أهنم غري خمريين
يف ما خيص أدائهم ملهامهم وال تعود إليهم سلطة اختاذ القرار سواء كان تكتيكيا أو تنفيذيا وأن املؤسسة
تعتمد سياسة املركزية يف نشاطها وتتجاهل خربة العاملني وقدرهتم على اإلبداع واالبتكار.
جدول ( :)10نتائج االستبيان المتعلقة االختيار
اإلجابات

رقم
السؤال
11
19
49
48

ال أوافق على اإلطالق

ال أوافق

محايد

موافق لحد ما

موافق تماما

التكرار

18

84

84

11

85

النسبة

23,33%

14,4%

14,4%

31,1%

16,7%

التكرار

84

89

83

44

81

النسبة

18,9%

11,1%

15,6%

41,1%

13,3%

التكرار

18

89

99

15

82

النسبة

23,3%

21,1%

10%

27,8%

17,8%

التكرار

89

84

95

11

18

النسبة

21,1%

18,9%

5,6%

31,1%

23,3%

المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما وموافق

51%

نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة

0.77

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان وبرنامج .SPSS V 22

ل -عرض وتحليل نتائج االستبيان المتعلقة باألثر
ومن خالل النتائج السابقة ميكننا ترتيب عوامل التمكني بالنسبة للذين أجابوا مبوافق وموافق متاما
حول أسئلة االستبيان كما يلي :األثر  ،%59االختيار  ،%58االعرتاف والتقدير  ،%58االتصاالت
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الفعالة  ،%51املشاركة  ،%51األخالقيات  ،%51.3العمل اجلماعي  ،%29وضوح الغرض
 ،%28الكفاءة الذاتية .%21
جدول ( :)11نتائج االستبيان المتعلقة باألثر
اإلجابات

رقم
السؤال
41
44
43

ال أوافق على اإلطالق

ال أوافق

محايد

موافق لحد

موافق تماما

ما

التكرار

99

9

12

45

88

النسبة

10%

10%

28,9%

38,9%

12,2%

التكرار

94

89

48

13

81

النسبة

7,8%

11,1%

34,4%

26,7%

20%

التكرار

94

88

11

44

88

النسبة

3,3%

12,2%

31,1%

41,1%

12,2%

المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما وموافق

50%

نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة

0.68

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان وبرنامج .SPSS V 22

ومن خالل ترتيب عوامل متكني العاملني حسب معدل إجابات املوافقة يف عينة البحث خبصوص
أسئلة االستبيان ميكننا القول أن املعدل العام لتلك اإلجابات قد بلغ  %25.2وهو معدل يعكس واقع
متكني املوارد البشرية مبصنع النسيج للمواد الثقيلة  MANTAL SPAوالذي ميكن اعتباره مستوى
مقبول عموما ،غري أن النتائج احملققة بالنسبة لألثر تعكس مدى شعور العمال بعدم الرضا الوظيفي الناجم
عن إمهال آرائهم فيما خيص طرق العمل بالورشات وخضوعهم إلجراءات صارمة غري قابلة للنقاش ،أما
بالنسبة لالختيار واالعرتاف والتقدير فتفسر نتائجهما جبملة من النقائص منها غياب التحفيز املادي
واملعنوي وضعف املراقبة وغياب االستقاللية ،ونفس الشيء بالنسبة ملستوى االتصاالت الذي يعرف تأخرا
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كبريا حيث نالحظ نقصا يف تداول املعلومات وانسدادا يف بعض قنوات االتصال بني الرؤساء واملرؤوسني
وبصفة خاصة ما بني الورشات.
خاتمة:
خلصت هذه الدراسة إىل أن أثر العاملني ضعيف حيث أن األفراد العاملني ليس هلم نفوذ كبري
يف خدمة املصلحة اليت يعملون هبا ونفس الشيء بالنسبة لالختيار فالعمال ليس لديهم مسؤولية تقدير
كيف ينبغي أداء وتنظيم العمل،فاملؤسسة ال تثمن ما يبذله األفراد من جهود وما يسهمون به من آراء
ومعارف قيمة ،فاجلهد الفردي ال يتم مكافأته بشكل مباشر مما يقلل من إقدام العاملني على تقدمي آرائهم
وأفكارهم ومقرتحاهتم ولكن هذا مل حيل دون أن يكون لدى العاملني تصور ووعي كامل حول املطلوب
واملتوقع منهم وتعزيز ثقتهم بأهنم قادرون على حتقيق النتائج املرغوبة خاصة يف ظل تعاوهنم كفريق واحد
يسوده االحرتام والتقدير.
ويف إطار هذه الدراسة فإن أهم االقرتاحات اليت نقدمها واليت يتعني على إدارة املؤسسة تطبيقها
تتمثل فيما يلي:
 حث املؤسسات على تثمني جهود وآراء ومعارف العاملني من خالل اكتشاف املوظفني ذوي القدراتاإلبداعية وتشجيعهم ودعمهم وذلك مبنحهم املزيد من الصالحيات وإشراكهم يف اختاذ القرارات؛
 تدريب املسؤولني على املناهج واألساليب املدعمة للتمكني كاالجتاه حنو مدخل فرق القوية ،املشاركة،تنمية املهارات ،إدارة األزمات بشكل إبداعي وحتقيق التعاون والتنسيق؛
 ترك احلرية للعاملني يف أداء العمل بعد صياغة الرؤساء لإلجراءات والسياسات العامة للمؤسسة وتنميةعوامل الثقة ،التقدير ،االلتزام واالنتماء لدى العاملني؛
 إعادة النظر يف نظام املكافآت واحلواف؛ -دعم وتعزيز قنوات االتصال بني الرؤساء واملرؤوسني.
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