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اجليدة لربامج ادلمارسة على مرأى من التقدم والتطور أصبح التمكُت العاملُت إسًتاتيجية ىامة لبلوغ أىداف ادلؤسسة، وذلك من خالل : ملخص
. دلؤسسةصلاح ايف تعزيز الثقافة التنظيمية اليت تسهم يف األفكار ادلبتكرة واستخدام مهاراهتم من أجل ادلسامهة ب هتمحتفز ادلوظفُت على مشاركاليت 

لذا فقد قمنا بدراسة ميدانية يف مؤسسيت . اىتمام العديد من الباحثُتال يزال موضع تعزيز الثقافة التنظيمية والواقع أن تأثَت دتكُت ادلوظفُت على 
 استبيان فقط، حيث قد توصلنا إىل وجود 38 استبيان على موظفُت بكلتيهما، ومت إرجاع حوايل 64الكلور و أدوية مبستغاًل، حيث قمنا بتوزيع 

ارتباط ضعيف موجب بُت دتكُت العامُت والثقافة التنظيمية للمؤسستُت، وهبذا خلصنا إىل أن إسًتاتيجية دتكُت العاملُت تسهم يف تعزيز الثقافة 
 .التنظيمية للمؤسستُت

 . دتكُت العاملُت؛ الثقافة التنظيمية؛ القدرات؛ التطوير؛ ادلؤسسة:الكلمات المفتاحية

 : jelرمبز 

Abstract  : In the eyes of progress and development, empowerment has become an 

important strategy for achieving the goals of the institution through the good practice of 

programs that motivate employees to share innovative ideas and use their skills to 

contribute to strengthening the organizational culture that contributes to the success of the 

institution. Indeed, the impact of staff empowerment on strengthening organizational 

culture remains the focus of many researchers. Therefore, we conducted a field study in the 

chlorine and metagenamine institutions. We distributed 64 questionnaires to both 

employees, and only about 38 questionnaires were returned. We found that there is a weak 

correlation between the empowerment of the two and the organizational culture of the two 

institutions. Contribute to strengthening the organizational culture of the two institutions. 

Keywords: Empowering workers; Organizational culture; Capacity; Development; 

Foundation. 
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والقدرات موظفيها من أجل البقاء  يف البيئة ادلضطربة اليوم، حتتاج ادلنظمات بشكل متزايد لتطوير ابتكارات: تمهيد
وقد أجريت التغَتات يف بيئة األعمال ادلنظمات من أجل البقاء قادرة على . على قيد احلياة وتعزيز ثقافتهم التنظيمية

يصبح التمكُت موضوعا ىاما يف  حىت االقتصاد ادلضطرب اليوم،  وذلك من خالل دتكُت ادلوظفُت لديها ادلنافسة يف
وىناك تشجيع عام إلعطاء ادلوظفُت ما يكفي من احلرية يف تعريف عملهم . اإلدارة العامة على مدى السنوات األخَتة

ويف اآلونة األخَتة، بدأت . وسلطتهم لتكون قادرة على تطبيق اتساع كامل من القدرة على األىداف العامة للمنظمة
فائدة التمكُت وأصبحت معًتف هبا يف البيئة ادلختلفة إلدارة ادلشاريع شلا يؤدي إىل زيادة يف ىياكل مثل الشراكة و 

 .حتفيز ادلوظفُت كعامل تفريق بُت ادلنظمات
وىناك نوعان من .    فالثقافة التنظيمية تقوم على رلموعة من االفًتاضات اذلامة يف كثَت من األحيان غَت معلنة

القيم ىي . وتستمد وتعززه اخلربة ادلعتقدات ىي افًتاضات حول واقع. االفًتاضات الرئيسية مثل ادلعتقدات والقيم
ما مدى مسامهة : ومنو ديكن طرح اإلشكالية. السعي إليها افًتاضات حول ادلثل العليا اليت تكون مرغوبة هبا ويتم
إسًتاتيجية دتكُت العاملُت يف تعزيز ثقافة ادلؤسسة؟ 

األسئلة الفرعية 

 على ماذا تقوم إسًتاتيجية دتكُت العاملُت؟ -
 ماىي أبعاد منوذج لثقافة التنظيمية؟ -
 ماىو اثر إسًتاتيجية دتكُت العاملُت على تعزيز الثقافة التنظيمية للمؤسسة؟ -

الفرضيات 

 .إسًتاتيجية دتكُت العاملُت جيدة وتتحسن باستمرار -
 .مستوى الثقافة التنظيمية للمؤسسة ضعيف وحباجة إىل تعزيز -
 .دتكُت العامُت يساىم يف تعزيز ثقافة التنظيمية للمؤسسة -

تكمن أمهية البحث الذي قمنا بو يف زلاولة تسليط الضوء على مسامهة اليت يقدمها التمكُت ادلوظفُت : أهمية الدراسة
يف تعزيز ثقافة التنظيمية للمؤسسة، من خالل إعطائهم حيز من احلرية يف تطبيق أفكارىم اجلديدة وتنميط سلوكياهتم 

 .وفق احتياجات مؤسستهم لنهوض مبستوى إنتاج فيها وحتسينو

اعتمدنا على ادلنهجي التحليل و الوصفي يف اجلانب النظري يف كال احملورين وذلك لتوافقو مع : المنهج المستخدم
معطيات حبثنا، أما اجلانب التطبيقي فقد اعتمدنا على منهج دراسة حالة وذلك لتطبيق مفاىيم النظرية على مؤسستُت 

. يف واقع
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 ...........الــعدد 

قسمنا دراستنا إىل ثالث زلاور، حيث ركزنا يف احملور األول على إسًتاتيجية دتكُت العاملُت، أما احملور : هيكل الدراسة
الثاين ركزنا على أبعاد منوذج الثقافة التنظيمية، أما احملور الثالث على اثر التمكُت العاملُت على تعزيز الثقافة التنظيمية 

 .للمؤسسة

إستراتيجية التمكين العاملين : المحور األول

 بان ادلمارسات اليت مت إقرارىا للسماح للمنظمات و  التمكُت موضوعا رئيسيا لإلدارة ذات الصلة بالقيادة    يعترب
منظمة،  اإلدارة والسيطرة يف مجيع أضلاء  فالغرض من التمكُت العاملُت يف ادلنظمة ىو.تصبح أكثر قدرة على ادلنافسة

. وادلبادئ اليت تقف عليها ادلنظمة وخلق ملكية ادلوظف الداخلية لإلنتاجية واجلودة والتأثَت الكلي وبناء والء العمالء

مفهوم تمكين العاملين ومداخله : أوال

. تطرقنا يف ىذا العنصر إىل مفهوم التمكُت واىم مداخلو

 مفهوم تمكين العاملين. 1

على انو إعطاء الصالحيات ادلختلفة للعاملُت واليت يستطيعون من خالذلا اختاذ القرارات ادلختلفة، :"تعريف التمكُت
 1".وشلارسة الرقابة وحتمل ادلسؤولية واستخدام قدراهتم من خالل التدريب والثقة

إىل التمكُت بأنو عملية اليت تساعد هبا ادلدراء اآلخرين الكتساب و استخدام القوة اليت :"invancevichetينظر 
" 2.حيتاجوهنا لالختاذ القرار الذي لو تأثَت عليهم و على العمل

بأنو العمل الذي دينح الناس الفرصة الختاذ قرارات مكان العمل من خالل توسيع استقالليتهم يف :"  Vogtوحسب 
 "3.صنع القرار

 

                                                           
  .23، ص2010جليس الزمان، عمان، ، دار1ط أثر التمكين على فاعلية المنظمة، عماد علي ادلهَتات،. 1

  .27، ص2009، دار اليازوري، األردن، إدارة التمكين و اقتصاديات الثقة زكريا مطلك الدوري، أمحد على صاحل، .2

3
 . Mohammad Safari, Heidar Ahmadi, Achieving competitive advantage through 

empowering employees: An empirical study, Far East Journal of Psychology and 

Business, Vol 3 No 2, May 2011.p27. 
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على أنو احلرية والصالحيات ادلمنوحة للموظفُت ألداء مهامهم والتحكم فيها بأفضل ما ديكن :"  Kahrehويعرفو 
 4".من االعتبارات

وضع قرارات يف اجتاه زرع الثقة بنفس لإشراكهم يف إدارة تقوم على إن فكرة التمكُت العاملُت :"أيضايعرف و 
ادلوظف، وإشعاره بأنو عامل ىام يف حتقيق أىداف ادلنظمة و منائها، وأن العاملُت على اختالف مواقفهم إمنا ىم 

 "5.شركاء ذلم قيمة وأمهية رفيعة يف رسم رسالة ادلنظمة ويف حتقيق ىذه الرسالة

ومن خالل التعاريف السابقة نستخلص إىل أن التمكُت ما ىو إال إسًتاتيجية تساعد ادلدير على اختاذ القرار وتعزز 
 .مستوى الثقة لدي ادلوظفُت

مداخل إستراتيجية التمكين العاملين . 2

 6:ديكن مجع مداخل إسًتاتيجية التمكُت فيمايلي

 يعرف التمكُت ادلنظمة ذات مدخالت متعددة جتري عليها عمليات سلتلفة من أجل :التمكين كعملية منظمة- 1
 التمكُت وفق ىذا ادلنظور يشَت إىل ادلشاركةفالوصول إىل ادلخرجات ادلنشودة و احملدودة باألداء العايل وإرضاء العميل، 

بُت العاملُت و اإلدارة العليا يف أربعة عناصر أساسية ىي ادلعلومات عن ادلنظمة، ادلعرفة اليت تساعد العاملُت على فهم 
. مهامهم، و ادلسامهة يف األداء الكلي للمنظمة و ادلكافآت اليت حتدد على أساس أداء الكلي

 ينظر للتمكُت من خالل منظور الدافعية كاحلاالت أو معتقدات دافعية لدى الفرد، ويقوم ىذا :مدخل الدافعية- 2
ادلنظور على افًتاض أن األفراد لديهم حاجة للتمكُت حيث تشمل القوة أو السلطة دافعا فعليا للتأثَت أو التحكم يف 

اآلخرين، باإلضافة إىل وجود معتقدات أخرى تتعلق بقدرة الفرد على التوافق مع التأثَت يف األحداث و ادلواقف و 
. األفراد مثل التحكم الداخلي و اخلارجي

                                                           
4 . Sarra Berraies, Mehrez Chaher, Employee Empowerment and Its Importance 
for Trust, Innovation and Organizational Performance, journal of  Business 

Management and Strategy, Vol. 5, No. 2, 2014, p86.  
 ،2008، دار عامل الكتاب احلديث، األردن، 1، طاألدارة بالثقة والتمكينرامي مجال انًتواس، عادل سامل معايعة، . 5

  .55ص

  .27،26عماد علي ادلهَتات، مرجع سبق ذكره، ص. 6
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 ...........الــعدد 

 يعرف التمكُت من خالل اذلدف النهائي للوظيفة وىو يسمى أيضا بادلنظور التسويقي الذي :مدخل الهدفية- 3
يركز على درجة اخلدمة ادلقررة للعمالء هبدف إرضائهم، فالتمكُت ىنا ديثل نقل ادلسؤولية و السلطة بشكل متكافئ من 
ادلديرين إىل ادلرؤوسُت عن جودة ما يقرره أو يؤديو لو من احلرية يف اختيار طرق تنفيذ ادلهام ادلخططة إلرضاء العمالء و 

.  لبلوغ أىداف ادلنظمة و ادلشاركة يف حتليل ادلعلومات و صنع القرارات

 تتشكل الثقافة التنظيمية من القيم وادلعايَت و ادلمارسات ادلشًتكة داخل ادلنظمة، فادلنظمة اليت :مدخل الثقافي- 4
تسعى إىل التميز والنجاح حتظى بثقافة قوية ألهنا تتضمن قيما دتثل لألداء العايل ادلتميز، وذلك من خالل تبٍت قيم 

و تشجع العاملُت على حتمل ادلخاطر و منحهم السلطات ومسؤوليات دلمارسة أعماذلم حبرية، أي تعديل . االستقاللية
يف العالقات القائمة بُت الرئيس وادلرؤوسُت حيث أن فاعلية الرؤساء سوف تقاس بأداء من يقعون حتت نطاق إشرافهم 

شلا يدفعهم إىل تبٍت ادلمارسات و األساليب التطويرية و بالتايل فالتمكُت ديثل شلارسة و فلسفة . أكثر من أدائهم كأفراد
.  إدارية تعرب عن القيم ادلنظمة

فوائد المحتملة للتمكين العاملين : ثانيا

 7:للتمكُت العديد من الفوائد نذكر من بينها

 التمكُت ديكن أن حيسن من القرارات ادلؤسسية ويتطبق ىذا األمر بصورة رئيسية على القرارات :جودة القرارات- 1
ففي مثل ىذه احلالة يكون العاملون أقرب إىل الزبائن وفعاليات . ادلعقدة اليت دتتلك حياذلا العاملون ادلعلومات ادلطلوبة

اإلنتاج حبيث يعرفون يف معظم األحيان ادلواضيع اليت ديكن فيها للمؤسسة أن توفر شيئا من ادلال وحتسن ادلنتجات أو 
.  اجلودة اخلدمة وتدرك الفرص غَت ادلستثمرة

ينتظر العاملون إىل أنفسهم على أهنم وكالء لقرار شخص معُت أخر فإهنم يشعرون شخصيا : االلتزام بالقرارات- 2
و بالتايل سيدون مقاومة أقل اجتاه التغيَت وسيشعرون بدافعية أعلى ضلو تطبيق تلك . مبسؤوليتهم عن صلاح القرار

. القرارات

 األشكال العديدة للتمكُت دتنح العاملُت فرصة حتسُت مهاراهتم يف وضع القرارات و االستعداد :تطوير العاملين- 3
ذلك أن صنع القرارات من خالل الفرق قد يوفر فوائد إضافية تتمثل يف تقرير العمل . دلستويات أعلى من ادلسؤولية

. الفريق وروح الزمالة إذ يتعلم أعضاء الفريق ادلزيد حول بعضهم البعض و يثمنون مهارات بعضهم البعض

                                                           
 .148-146، مرجع سبق ذكره، صرامي مجال انًتواس.  7
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 تدرك العديد من الشركات بأن التمكُت العاملُت غالبا ما حيسن شعور :تمكين العاملين وشعورهم بالرضا- 4
العاملُت بالرضا و أن التمكُت يتصل بالشعور الفرد بالسيطرة و الفاعلية الذاتية عندما دينح سلطة يف أوضاع كان يشعر 

.  فيها سابقا بالعجز

صيغ إستراتيجية التمكين العاملين :ثالثا

 8:تتمثل ىذه الصيغ فيمايلي

تعد صيغ التمكُت من األمور اليت تعُت العاملُت يف عملية صنع القرار، تلك : صيغ التمكين عبر المشاركة- 1
العملية اليت كان يتوىل مهامها ادلدراء، و كان األفراد يسهمون يف صنع القرار بوصف ذلك اإلسهام بتغيَت أي رغبة يف 

.  ولكن أشاروا إىل أن التمكُت أساسا لو صلة بادلشاركة. توسيع إطار الدديقراطية

   تأيت ادلشاركة على مستويُت، مستوى التكاليف الذي يعٍت امتالك العامليُت لصالحية صنع القرار ذات الصلة 
وعلى مستوى صناعة اخلدمة إذ يتصل ادلوضوع باحتياج العاملُت الذي خيتص بالقرارات . بالتكاليف العمل ادلباشر

.  ادلتميزة لتلبية اخلدمة للزبائن

تتضمن ىذه الصيغة برنارلا تدرجييا مفصال يشجع العاملُت على إدراك : صيغ التمكين عبر أبناء العاملين- 2
ونقص دور التعاطف مع معاناة الزبون هبدف إعطاء قيمة للخدمة ادلقدمة من قبل ادلنظمة و اللجوء إىل ادلبادرات يف 

.  تلبية متطلبات خدمة الزبون يف ضمن ىذا السياق

حتظى ملكية العاملُت للمنظمات الصناعية قدرا كبَتا من التأكيد و بذلك فمن : صيغ التمكين عبر الملكية- 3
ادلفًتض انو يعُت ذلك العاملُت على تعزيز مكانتهم يف اختاذ القرارات، إذ خالل ملكية العاملُت يستطيع العاملون 

.  مقاومة أو على األقل حتسُت تأثَت الضغوط و االستغالل الذي ديارسو ادلالكون حبقهم

نموذج الثقافة التنظيمية  أبعاد: المحور الثاني

واجلماعات يف ادلنظمة واليت  الثقافة التنظيمية بوصفها رلموعة معينة من القيم وادلعايَت اليت يتقامسها الناس     تعرب 
. حتكم الطريقة اليت تتفاعل مع بعضها البعض ومع أصحاب ادلصلحة خارج ادلنظمة

مفهوم الثقافة التنظيمية و أهميتها :  أوال

. سنتطرق يف ىذا العنصر إىل مفهوم الثقافة التنظيمية أوال، مث إىل أمهيتها باختصار
                                                           

 .74-71، مرجع سبق ذكره، صكريا مطلك الدوري.  8
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 مفهوم الثقافة التنظيمية. 1

و القيم اليت جيب . بأهنا ىي القواعد الضمنية وغَت مكتوبة للحصول على مكان يف ادلنظمة:" تعرف الثقافة التنظيمية
 9."أن يتعلمها الوافد اجلديد لكي يصبح عضوا مقبوال، أي الطريقة اليت نفعل هبا األشياء ىنا

 كما أهنا حتل مشاكل منط من االفًتاضات األساسية ادلشًتكة اليت مت تعلمها من قبل رلموعةىي :"schienويعرفها  
ألعضاء  صاحلة، وبالتايل لتدريسها التكيف اخلارجي والتكامل الداخلي، اليت عملت بشكل جيد مبا يكفي لتكون

" 10. ليتمكنوا من التفكَت والشعور بتلك ادلشاكل،جدد بالطريقة الصحيحة اليت يروهنا

 11".عبارة عن رلموعة من االعتقادات و التوافقات والقيم اليت يشًتك هبا أعضاء ادلنظمة:" wheelenوحسب 

مع مرور الوقت اليت تنتج ادلعايَت السلوكية اليت اعتمدت يف حل  بأهنا أمناط للقيم وادلعتقدات ادلشًتكة:"وقد عرف أيضا
 12."سلتلفة ادلشاكل لثقافات

ومن كل ىذه التعاريف نستنتج أن الثقافة التنظيمية ىي عبارة عن القواعد والسلوكيات اليت تساعد ادلوظفُت على 
. تكيف مع نظام داخلي دلؤسستها

 

 

 

                                                           
9 .Arturo Realyvásqueza, Aidé Aracely Maldonado-Macíasa, Effects of organizational 
macroergonomic compatibility elements over manufacturing systems’ 
performance, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 
and the Affiliated Conferences, AHFE 2015, p5716.  
10 . Muya James Ng’ang’a, Wesonga Justus Nyongesa, The Impact of Organisational 
Culture on Performance of Educational Institutions, International Journal of 
Business and Social Science,  Vol. 3 No. 8 ,Special Issue - April 2012, p212. 

 .313، ص2002، دار وائل، السلوك التنظيمي في المنظمات األعمالزلمود سلمان العميان، .  11

12
. Ul Mujeeb Ehtesham, Tahir Masood Muhammad, Relationship between 

Organizational Culture and Performance Management Practices: A Case of 
University in Pakistan, Journal of Competitiveness | Issue 4/2011, p79. 
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أهمية الثقافة التنظيمية . 2

 13: كاآليت أمهيتها تلخيص ديكن 

 وجودىا يف ادلؤسسة؛ اخلاصة نتيجة اذلوية لدى العاملُت و بالذاتية الشعور تنمي الثقافة التنظيمية- 
 العاملُت؛ بُت الوالء و االلتزام روح خلق يف مهما دورا الشخصية، إذ تلعب تسهم يف احملافظة على ادلصاحل- 
 ادلؤسسة؛ داخل االستقرار حتقيق يف متكامل، وتساىم و متجانس اجتماعي تعترب كنظام- 
 ادلؤسسة؛ لنشاط مرجعية تكوين على مرشد، و تعمل و كدليل العاملُت سلوك حتدد- 
 اإلدارات بُت والتنسيق العمل فرق تطوير األعضاء، و بُت التبادل زيادة على تعمل بالقرارات ادلشاركة خالل من- 

.  األفراد و اجلماعات و ادلختلفة
 أبعاد الثقافة التنظيمية: ثانيا

 : ىي كما يليتنظيميةثقافة ال

وتشَت أيضا . وتشَت إىل ادلدى اجملتمع الذي يقبل التوزيع غَت ادلتوازن للسلطة يف كثَت من األحيان: قوة السلطة -1
إىل ادلدى الذي تقبل فيو ادلنظمة عوامل االختالف يف مواظفيها، وزيادة القدرات العقلية والبدنية وعدم ادلساواة 

 يف رفاىيتهم؛
إهنا نوعية الثقافة الوطنية اليت حيدد إطارا اجتماعيا مرنا ديكن فيو للناس التأكيد على محاية أنفسهم : الفردية -2

وجودة الثقافة الوطنية اليت حتدد اإلطار االجتماعي الذي حيتاج إليو الناس و ألشخاص اآلخرين يف . وأسرىم
 14اجملموعة لرعاية منهم و محايتهم؛

بينما األنوثة، تقف . مكافأة للنجاح وودتثل الذكورة تفضيل اإلصلاز، والبطولة، واحلزم وادلادية: األنوثة/ الذكورة  -3
 وضعف ونوعية احلياة؛ تفضيل التنسيق، العواطف، رعاية على

 

                                                           
، رسالة دراسة حالة مؤسسة موبليس-، اليقظة اإلستراتيجية كعامل للتغيير في المؤسسةعالوي نصَتةعالوي نصَتة، .  13

جامعة تلمسان، اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَت، ماجستَت يف علوم تسيَت، ختصص ادلوارد البشرية، 
 .22ص، 2010/2011

14.By Mashal Ahmed & Saima Shafiq, The Impact of Organizational Culture on 
Organizational Performance: A Case Study of Telecom Sector, Global Journal of 
Management and Business Research: Administration and Management,Volume 14 Issue 3 
Version 1.0, 2014, p05. 
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مدى شعور اجملتمع بالتهديد من قبل احلاالت اجملهولة وزلاولة  جودة الثقافة الوطنية اليت تصف: عدم التيقن -4
 15.على ادلدى الطويل مقابل التوجو على ادلدى القصَت. جتنبها

لثقافة التنظيمية  (Denison’s )نموذج دينسيون : ثالثا
ادلوارد الداخلية وأيضا على      ويشَت ىذا منوذج إىل أربعة مسات ثقافية واسعة تساعد قدرات ادلؤسسة لتنسيق وتكامل

 :توازن بينهما، وتتمثل ىذه السمات فيمايلي فادلؤسسات تسعى دائما إلجياد. التكيف مع البيئة اخلارجية
وىو يساعد  شاركة مسة ختلق الشعور بادللكية وادلسؤولية وكذلك زيادة القدرات واحلكم الذايت امل:سمة المشاركة- 1

 .واقف مواتية للموظف املللمنظمات اليت لديها أكثر حيث إهنا مرونة ادلرافق والتكامل الداخلي. يف تنفيذ القرارات
حيث جيب . قدرة ادلوظفُت لتحقيق حتسُت األداء التنظيمي يوجب على ادلنظمة بث التمكُت، وبناء فرق العمل وتطوير

 جزء للعب يف النظام لتحقيق مشاركة،كما جيب أن يشعروا أن لديهم بعض ادلدخالت يف أن يشعر ادلوظفُت أن لديهم
 .عملية صنع القرار، وأن يكون لألىداف التنظيمية ارتباطا مباشرا مع عملهم

 د مسة الثبات على القيم والنظم اليت ىي أساس ثقافة قوية، وىي توفر ادلركزية اليت حتد:(الثبات)سمة االتساق- 2
ومن ادلتوقع أن تعزز الكفاءة . القيم مصدر التكامل والتنسيق، إذ تركز على ادلعتقدات ادلقبولة عموما والقواعد وىي 

والفعالية واألداء التنظيمي عن طريق احلد من آليات الرقابة، وبالتايل تسهيل االتصال والتنسيق وختفيض التكاليف 
إذن االتساق ىو مصدر داخلي مؤثر من . منظمات الفعالة ألن لديهم ثقافة قوية و منسقة ومتكاملة ادلتفق عليها

 16.التكامل واالستقرار الذي ينطلق من إطار مشًتك و مطابق
ىي قدرة ادلؤسسة على مسح البيئة اخلارجية واالستجابة إىل تغيَت من أي وقت : القدرة على التكيف سمة- 3

قدرهتا على التنظيم وتفسَت وترمجة إشارات من  فهي تدعم. الحتياجات عمالئها وأصحاب ادلصلحة اآلخرين مضى
وىي حترك . (Denison، 1990)التغيَتات اليت تزيد من فرصها للبقاء والنمو  من بيئتها إىل السلوك الداخلي

 الزبائن، وجتنبهم ادلخاطر وتعليمهم من أخطائهم، الذين لديهم القدرة واخلربة يف إحداث التغيَت، ادلؤسسة لتكيف مع
ىذا يدل على أن ادلؤسسة قد تكون جيدة يف تلبية متطلبات العمالء يف الوقت الراىن، لكن من غَت ادلرجح أن يكون 

ومع ذلك عند إحداث التغيَت و التعلم التنظيمي يكون أعلى من الًتكيز على . التخطيط دلتطلبات العمالء يف ادلستقبل

                                                           
15.Fakhar Shahzad, Rana Adeel Luqman, Impact of Organizational Culture on 
Organizational Performance: An Overview, Interdisciplinary Journal Of  
Contemporary Research In Business, VOL 3, NO 9, January 2012, p978. 
16

. Awais Imam, Dr. Abdus Sattar Abbasi, Dr. Saima Muneer, Mubashar Majeed 
Qadri, Organizational Culture and Performance of Higher Educational 
Institutions: the Mediating Role of  Individual Readiness for Change, European 
Journal of Business and Management, Vol.5, No.20 ,Europe, 2013, p24.  
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منظمة جيدة يف االعًتاف أفضل للممارسات ووضع معايَت جديدة يف ىذه الصناعة،  العمالء، وىناك إشارة إىل أن
 .تطبيق ما تعلموه لعمالئهم ولكن لديها صعوبة يف

وصول إىل ىناك،  مهمة ىي عرب ادلؤسسة وأعضائها الذين يعرفون أين ىم ذاىبون، كيف يعتزمون: سمة البعثة -5
إحساس واضح اذلدف واالجتاه  فادلنظمات الناجحة لديها. وكيف ديكن لكل فرد أن يسهم يف صلاح ادلؤسسة

رؤية كيف ستبدو ادلنظمات يف ادلستقبل  وىي تعرب عن. الذي حيدد األىداف التنظيمية واألىداف اإلسًتاتيجية
( (1987,Mintzberg ,1994,Hamel & Prahalad  وىذا يشَت إىل أن ادلؤسسة قد يكون

الوقت ومن الصعب  قد يكون ىناك الرؤى الرائعة للذين لديهم. لديها الوقت الصعب لتنفيذ أو تفعيل رسالتها
والرؤية،  عندما تكون األىداف والغايات ىي أعلى من التوجو االسًتاتيجي،  والقصد. ترمجة األحالم إىل واقع

الغرض أو كوىذا غالبا ما يشَت إىل أن ادلؤسسة ىي جيدة يف التنفيذ ولكن تفتقر إىل ادلعٌت احلقيقي لالجتاه 
 .17ويتم الًتكيز عادة على ادلدى القصَت، و الًتكيز مع التخطيط ادلسبق قليال. التخطيط على ادلدى الطويل

 :يف الشكل التايل وىكذا فقد مت توضيح الصفات أربعة من منوذج الثقافة وفعالية لدينيسون
 

 

                                                           
17.Mariama Zakari, Kofi Poku Wilberforce Owusu-Ansah, Organizational Culture 
and Organisational Performance: Empirical Evidence from the Banking 
Industry in Ghana, International Journal of Business, Humanities and Technology Vol. 
3 No. 1, USA , January 2013, p98.  
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 ...........الــعدد 

لثقافة  (Denison’s )نموذج دينسيون : (4-3)الشكل رقم 
التنظيمية

 
Source : Mariama Zakari, Kofi Poku Wilberforce Owusu-Ansah, Organizational 
Culture and Organisational Performance: Empirical Evidence from the Banking 
Industry in Ghana , International Journal of Business, Humanities and Technology Vol. 
3 No. 1, USA , January 2013, p97.  

اثر تمكين العاملين في تعزيز ثقافة التنظيمية للمؤسسة الكلور و  مؤسسة األدوية  : المحور الثالث

سنحاول تقدمي وصفا للمنهجية واإلجراءات ادلتبعة يف إصلاز الدراسة، إضافة إىل حتليل بيانات الدراسة واختبار 
 الفرضيات

منهجية الدراسة الميدانية واألدوات المستخدمة : أوال
يتكون رلتمع الدراسة من موظفي وحدتُت من مؤسستُت مها مؤسسة اجلزائرية للكلور : مجتمع وعينة الدراسة- 1

 22 استمارة على موظفي ادلؤسسة األوىل، واسًتجعت 38ستغاًل، حيث مت توزيع مبوحدة مستغاًل، ومؤسسة األدوية 
 استمارة على 26من االستمارات ادلوزعة، يف حُت مت توزيع  % 57.89استمارة صاحلة للتحليل أي ما يعادل نسبة 

من االستمارات ادلوزعة، وهبذا % 61.53 استمارة صاحلة للتحليل أي ما يساوي 16ادلؤسسة الثانية، واسًتجع منها 
 % 59.37ب استمارة أي ما يقدر 38 استمارة مت اسًتجاع منها 64يكون العدد اإلمجايل لالستمارات ادلوزعة ىو 

.   فردا30من االستمارات ادلوزعة، وىو عدد مقبول إحصائيا نظرا ألن حجم العينة يتجاوز 
مت بناء اإلستبانة دلعاجلة ادلتغَتات الثالثة للدراسة، حيث خصص حيز للمعلومات الشخصية ألفراد : أداة الدراسة- 2

. (اجلنس، العمر، ادلستوى الدراسي، ادلؤسسة، عدد سنوات اخلربة يف ادلؤسسة، الفئة الوظيفية)العينة ومشاريعهم 
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 فقرة مقسمة على زلورين، زلور تفعيل إسًتاتيجية دتكُت العاملُت داخل ادلؤسسة 12يف حُت احتوت اإلستبانة على 
.  فقرات أيضا6 فقرات، وزلور تعزيز مستوى الثقافة التنظيمية يف ادلؤسسة ويشمل 6حيتوي 

 كأداة للدراسة وحتليل االستبيان مع (Likert Scale)كما أنو جتدر اإلشارة أننا اعتمدنا مقياس ليكرت اخلماسي 
: منح الدرجات التالية

غَت موافق إطالقا؛ : 1.79 إىل 1من - 

غَت موافق؛  : 2.59 إىل 1.80من - 

زلايد؛  : 3.39 إىل 2.60من - 

موافق؛  : 4.19 إىل 3.40من - 

. موافق دتاما: 5 إىل 4.20من - 

مت حتليل البيانات ومعاجلتها بواسطة الربنامج اإلحصائي : األدوات اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات- 3
(SPSS)كرونباخ، كما مت حتليل -، وقد مت قياس االعتمادية للتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل معامل ألفا

. (التكرارات، ادلتوسط احلسايب، االضلراف ادلعياري)الفقرات من خالل مقاييس اإلحصاء الوصفي 
، إضافة إىل (One Sample T-test)كما أن الفقرات مت ترتيبها وفقا الختبار استيودنت للعينة الواحدة 

 (One Way ANOVA)استخدامو الختبار الفرضيات، إضافة إىل استخدام أسلوب حتليل التباين األحادي 
. لتحليل تباين أجوبة أفراد العينة وفقا لبعض خصائص أفراد العينة ومشاريعهم

وىو األكثر استعماال يف الدراسات االقتصادية واالجتماعية، أي أننا  (0.05)أما بالنسبة دلستوى الداللة ادلعتمد فهو 
 إذا كان H0 إذا كان مستوى الداللة احملسوب يفوق ىذا ادلستوى، وإال فإننا نرفض H0نقبل الفرضية الصفرية 

. مستوى الداللة أقل من ىذا ادلستوى وىو ما يعٍت وجود داللة
تحليل بيانات ونتائج االستبيان : ثانيا

مت اختبار درجة وصدق فقرات كل زلور من زلاور االستبيان من خالل : تحليل ثبات وصدق فقرات االستبيان- 1
: كرونباخ، والنتائج مبينة يف اجلدول التايل-اختبار ألفا

 
( ألفا كرونباخ)قيم ثبات وصدق االستبيان : (01)الجدول رقم 

معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات المحور 
% 84.39% 71.23 6تفعيل إسًتاتيجية دتكُت العاملُت داخل ادلؤسسة 

% 88.01 % 77.47 6تعزيز مستوى الثقافة التنظيمية يف ادلؤسسة 
 %86.75  %75.27 12المحاور السابقة معا 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
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 ...........الــعدد 

بالنسبة % 70يتضح أن معامل ألفا كرونباخ عال بالنسبة لالستبيان جبميع زلاوره ومقبول نظرا أنو يفوق النسبة ادلقبولة 
اجلذر )إلمجايل احملاور، وىذا مؤشر على الثبات النسيب لفقرات وزلاور االستبيان ككل، كما أنو يتميز مبعامل صدق 

ما يدل على صدق سلتلف بياناتو، إضافة إىل أن معامل الصدق % 88عال جدا يفوق  (الًتبيعي دلعامل ألفا كرونباخ
. 70بالنسبة للمحورين عال جدا يفوق 

 موظف يف ادلؤسستُت، وأظهرت خصائص بياناهتم 38مت حتليل إجابات : تحليل خصائص عينة الدراسة- 2
: الشخصية والوظيفية النتائج اآلتية

، وىو مؤشر %35.25من ادلستجوبُت ذكور، يف حُت تشكل نسبة اإلناث  % 64.75:بالنسبة دلتغَت اجلنس- 
على الضعف النسيب لتواجد ودتثيل العنصر النسوي يف الوحدات التجارية للمؤسسات الكبَتة، نظرا لضعف ادلقاوالتية 

النسوية يف اجلزائر؛ 
 40 و31تًتاوح أعمارىم بُت % 50.40 سنة، 30 و21تًتاوح أعمارىم بُت % 22.6: بالنسبة دلتغَت السن- 

وىي نسب تؤكد .  سنة60 و51تًتاوح أعمارىم بُت % 3.5 سنة، و50 و41تًتاوح أعمارىم بُت % 23.5سنة، 
أن أغلب موظفي ادلؤسسات اجلزائرية من الطبقة الشبانية من خرجيي اجلامعات، مع تواجد معترب للكهول، وىو ما قد 

واخلربة؛  (التجديد)يعطيها ميزة تنافسية مصدرىا ادلوارد البشرية بتكامل عنصري الشباب 
ذو مستوى جامعي، يف حُت % 79.10مستواىم ثانوي، يف حُت أن % 17.4: بالنسبة دلتغَت ادلستوى الدراسي- 
ذو مستوى دراسات عليا، وىذا وىي نسب تؤكد توجو الفرد اجلامعي اجلزائري إىل الوظائف العمومية،  % 3.4أن 

. وتفضيلهم العمل يف مناصب إدارية وتقنية يف ادلؤسسات االقتصادية، ما يوفر ذلذه ادلؤسسات رأمسال فكري ىام
منهم % 36.98، يف حُت أن الكلورؤسسة ممن ادلستجوبُت موظفون يف % 63.02: بالنسبة دلتغَت ادلؤسسة- 

، وىو ما يظهر تكافؤ نسيب يف حجم العينة ادلأخوذة من ادلؤسستُت؛ مؤسسة األدويةموظفون يف 
تًتاوح % 23.9 سنوات، 5مل تتجاوز عدد سنوات عملهم % 37.0: بالنسبة لعدد سنوات العمل يف ادلؤسسة- 

عدد سنوات عملهم من % 10.9 سنة، 15 إىل 11من % 13.0 سنوات، 10 إىل 6عدد سنوات عملهم من 
تفوق سنوات % 2.2 سنة، يف حُت أن 30 إىل 26من % 6.5 سنة، 25 إىل 21من % 6.5 سنة، 20 إىل 16

 سنة، وىو ما يؤكد أن أغلب ادلوظفُت يف الوحدتُت من الشباب خرجيي اجلامعات ومعاىد 30عملهم يف ادلؤسسة 
.   سنوات10التكوين الذين ال تتجاوز سنوات عملهم 

، يف حُت أن نسبة %43.5دتثل نسبة ادلستجوبُت من اإلطارات يف الوحدتُت : بالنسبة دلتغَت الفئة الوظيفية- 
، أما نسبة ادلستجوبُت من أعوان التنفيذ يف الوحدتُت %37.0ادلستجوبُت من أعوان التحكم يف الوحدتُت تساوي 

%. 19.6ىي 
: سنحلل نتائج األجوبة عن فقرات كل زلور من زلاور االستبيان: تحليل فقرات محاور الدراسة- 3
يتمثل احملور األول يف تفعيل إسًتاتيجية دتكُت العاملُت يف ادلؤسسة، وىو : تحليل فقرات المحور األول- 3-1

 : فقرات مبينة يف اجلدول التايل6يشمل 
 



 

 

14 

 إستراتيجية تمكين العاملين ودروها في تعزيز الثقافة التنظيمية للمؤسسة
 - دراسة حالة مؤسسة كلور و شركة توزيع األدوية فرع مستغانم- 

 

 للدراسات االقتصاديةفاق اآل   
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استعراض فقرات المحور األول : (02)الجدول رقم 
عبارة الفقرة رقم الفقرة 

. يقوم دتكُت على إعطاء الصالحيات ادلختلفة للعاملُت الذين يستطيعون من خالذلا اختاذ القرارات ادلختلفة 01

 .دتكُت العاملُت على شلارسة الرقابة وحتمل ادلسؤولية واستخدام قدراهتم من خالل التدريب والثقةيركز  02

. التمكُت ادلدراء اآلخرين الكتساب و استخدام القوة اليت حيتاجوهنا للتأثَت على جودة العمليساعد  03

 .دينح  التمكُت احلرية للموظفُت ألداء مهامهم والتحكم فيها بأفضل طرق 04

. يعمل التمكُت على زرع الثقة بنفس ادلوظف، وإشعاره بأنو عامل ىام يف حتقيق أىداف ادلؤسسة 05

 .  ينمي التمكُت ادلعرفة اليت تساعد العاملُت على فهم مهامهم، و ادلسامهة يف األداء الكلي للمؤسسة 06

االستبيان ادلعد من طرف الباحثة : المصدر
 :باستخدام األدوات اإلحصائية مت حتليل فقرات احملور األول، واجلدول التايل يوضح نتائج ىذا التحليل

 
 تحليل فقرات المحور األول: (03)الجدول رقم 

رقم الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 Tقيمة اختبار درجة الموافقة 
مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 06العبارة غَت زلققة  0.585 0.550-غَت موافق  1.20 2.40 01

 02العبارة زلققة  0.024 1.177غَت موافق  1.27 2.32 02

 05العبارة غَت زلققة  0.490 0.696زلايد  1.04 3.10 03

 01العبارة زلققة  0.004 3.027موافق  0.94 3.52 04

 04العبارة زلققة  0.043 0.795موافق  1.18 3.51 05

 03العبارة غَت زلققة  0.329 0.988زلايد  1.12 3.19 06

المحور 
األول 

 0.059 1.937محايد  0.65 3.18
مستوى تفعيل إستراتيجية تمكين 
العاملين داخل المؤسستين محل 
. الدراسة غير كاف وبحاجة لتحسين

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
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 إستراتيجية تمكين العاملين ودروها في تعزيز الثقافة التنظيمية للمؤسسة
 - دراسة حالة مؤسسة كلور و شركة توزيع األدوية فرع مستغانم- 

 

 ...........الــعدد 

يتضح من اجلدول السابق أن ادلؤسستُت ادلدروستُت مل تتمكنا من تفعيل إسًتاتيجية دتكُت العاملُت بالشكل الكاف، 
وىذا راجع أساسا إىل عدم اىتمام ادلؤسستُت بدمج القضايا اخلاصة بالتمكُت ادلوظفُت ضمن إسًتاتيجياهتا، وعدم 

تعزيزمها لطرق اليت تسمح للموظفُت بالتعبَت عن أرائهم يف العمل يف وسط ادلؤسستُت، وإمهاذلما التام دلدخالت 
ادلوظفُت وعدم مساح ذلم بتبٍت اسًتاتيجيات تبادل االقًتاحات واألفكار حول عملهم مع موظفُت يف مؤسسات أخرى، 
ما يعكس ضعفا يف حرصهما على ترسيخ صورة ادلؤسسة ادلتقدمة، إضافة إىل ذلك اىتمامهما بأصحاب ادلصاحل غَت 

كاف، حيث أهنما ال تعمال على إرضاء زبائنهما بالشكل الكاف وذلك راجع لنقص ادلواد ادلستعملة يف إنتاج، يف 
حُت أهنما هتمال دتاما اجلمعيات االجتماعية والبيئية احمليطة هبا وال تنسق معها ألهنما تعمالن يف جانب كميائي الذي 

وىذا ما يوضح أن ادلؤسسات اجلزائرية ما يزال . لو أضرار على بيئة إذا ما طرحت فضالهتم يف وسط بيئي نظيف
.   أمامها الكثَت لتصل إىل إسًتاتيجية ادلثلى يف دتكُت العاملُت ووضعهم ضمن برامج تعليمية ناجحة

يتمثل احملور الثاين يف مستوى تعزيز الثقافة التنظيمية للمؤسسة، وىو يشمل : تحليل فقرات المحور الثاني- 3-2
 : فقرات مبينة يف اجلدول التايل6

استعراض فقرات المحور الثاني : (04)الجدول رقم 
عبارة الفقرة رقم الفقرة 

. ترتكز الثقافة التنظيمية على القيم اليت جيب أن يتعلمها الوافد اجلديد لكي يصبح عضوا مقبوال يف ادلؤسسة 01

 .تقوم الثقافة التنظيمية على رلموعة من االعتقادات والقيم اليت يشًتك هبا أعضاء ادلؤسسة 02

 .سلوك مجيع األفراد العاملُت يف كافة اإلدارات واألقسام ادلوجودة فيهاتراعي ىذه الثقافة  03

. وجودىا يف ادلؤسسة اخلاصة نتيجة اذلوية لدى العاملُت و بالذاتية الشعور تنمي الثقافة التنظيمية 04

. العاملُت بُت الوالء و االلتزام روح ختلق الثقافة التنظيمية  05

 .العمل فرق تطور حتسن الثقافة مستوى ادلشاركة ادلوظفُت يف القرارات و 06

االستبيان ادلعد من طرف الباحثة : المصدر
 :باستخدام األدوات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور الثاين، واجلدول التايل يوضح نتائج ىذا التحليل
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تحليل فقرات المحور الثاني : (05)الجدول رقم 

رقم الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Tقيمة اختبار درجة الموافقة المعياري 

مستوى 
الرتبة القرار الداللة 

 02العبارة زلققة  0.445 0.771غَت موافق  1.14 2.14 01

 03العبارة زلققة  0.001  3.52موافق  1.01 3.51 02

 01العبارة غَت زلققة  0.160 1.340موافق  1.03 3.50 03

 04العبارة زلققة  0.038- 0.526موافق  1.37 3.89 04

 05العبارة غَت زلققة  0.161 1.451زلايد  1.21 3.26 05

 06العبارة غَت زلققة  0.062 2.438زلايد   0.65 3.23 06

المحور 
 0.019 2.438محايد  0.88 3.02الثاني 

مستوى تعزيز الثقافة التنظيمية جيد 
ويتحسن باستمرار في مؤسستين 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
يتضح من اجلدول السابق أن مستوى تعزيز الثقافة التنظيمية جيد ويتحسن باستمرار يف ادلؤسستُت زلل الدراسة، وىذا 
راجع لوضعها ألىداف طويلة األمد هبدف ضمان التنمية احمللية، فثقافة التنظيمية تقوم بتوحيد القدرات التنظيمية يف 

عموما، وتقدم حلوال للمشاكل اليت تواجهها ادلؤسستُت، وبالتايل  تسهيل حتقيق  ادلؤسستُت وجتعلها أكثر دتاسكا
 ادلنظمة ألىدافها، فلذا صلد ليس من ادلستغرب أن العلماء قد حددوا ثقافة ادلؤسسات بوصفها بناء متعدد الطبقات

ىا على مر الزمن واليت تنتج ادلعايَت السلوكية لواليت ديكن تقسيمها إىل طبقات وفقا لقابلية ادلالحظة ىذه الظواىر وحتلي
اليت يتم اعتمادىا يف حل ادلشاكل اليت تتعرض ذلا ادلنظمات، إضافة إىل ضعف انتهاجهما ألساليب التحسُت ادلستمر 

تسيَتمها دلختلف عملياهتما، ومن جهة أخرى يتم دلس ضعف تركيز ادلؤسستُت على فلسفة تنمية  الثقافية،  لطرق
وضعف اإلديان بفعاليتها وجدواىا، كما أن ادلؤسستُت ال تسامهان يف ترشيد استهالك ادلوارد الطبيعية اليت تعترب 

كمصدر إلنتاجهما، وأيضا احلفاظ على ركائز التطور الثالث وأبعاده وتكاملها هبدف ضمان الرقي دلوظفيو وبالتايل 
. للمجتمع الذي تعيش فيو

 .يتم حتليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب ادلؤسسة: تحليل تباين أجوبة أفراد العينة- 4
تحليل تباين أجوبة أفراد العينة عن فقرات المحور األول - 4-1

 :بالنسبة للمحور األول يوضح التباين يف اجلدول التايل
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 ...........الــعدد 

تحليل تباين أجوبة المحور األول حسب المؤسسة : (06)الجدول رقم 

المتوسط عدد أفراد العينة المؤسسة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.62 3.16 22 مؤسسة كلور

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.73 3.23 16 دويةاألمؤسسة 

ال يوجد تباين  0.717 0.134 0.66 3.18 38المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
يتضح من اجلدول السابق عدم تباين إجابات موظفي ادلؤسستُت، وىو ما يشَت إىل أن مستوى إسًتاتيجية دتكُت 

العاملُت متقارب جدا، رغم أن مؤسسة كلور وحدة مستغاًل أكثر دتكينا لعامليها مقارنة بنظَتهتا مؤسسة أدوية وحدة 
.  مستغاًل بشكل طفيف جدا، إال أن مستوى دتكُت العاملُت هبما يبقى غَت فعال بشكل عام

تحليل تباين أجوبة أفراد العينة عن فقرات المحور الثاني - 4-2
 :بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدول التايل

تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب المؤسسة : (07)الجدول رقم 

عدد أفراد العينة المؤسسة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.57 3.28 22 مؤسسة كلور

 األدويةمؤسسة 

 
القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.78 3.15 16

ال يوجد تباين  0.539 0.383 0.65 3.23 38المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
يتبُت من اجلدول السابق عدم اختالف إجابات موظفي ادلؤسستُت، وىو ما يشَت إىل أن مستوى إسهامهما يف تعزيز 

الثقافة التنظيمية متقارب، رغم أن مؤسسة كلور وحدة مستغاًل أكثر إسهاما يف تعزيز الثقافة التنظيمية من نظَتهتا 
.  مؤسسة أدوية وحدة مستغاًل بشكل طفيف، إال أن مستوى تفعيلها واإلسهام فيها يبقى غَت كافيا بشكل عام
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اختبار فرضيات الدراسة : ثالثا
يتضح أن الفرضية األوىل غَت زلققة يف ادلؤسستُت زلل الدراسة،  (03)من اجلدول رقم : اختبار الفرضية األولى- 1

حيث أن مستوى تفعيل إسًتاتيجية دتكُت العاملُت داخل ادلؤسستُت زلل الدراسة غَت كاف وحباجة لتحسُت، وىو ما 
. يفرض عليهما ترسيخ أنظمة إدارية مرتكزة على أسس جيدة

يتضح أن الفرضية الثانية غَت زلققة يف ادلؤسستُت زلل الدراسة،  (05)من اجلدول رقم : اختبار الفرضية الثانية- 2
حيث أن مستوى تعزيز الثقافة التنظيمية جيد ويتحسن باستمرار يف مؤسستُت، فهما تقومان على إشراك موظفيهما يف 

 .وضع إسًتاتيجيات من شأهنا دفع التنمية روح الفريق داخل ادلؤسستُت
 (ادلتغَت ادلستقل)الختبار صحة الفرضية الثالثة البد من قياس مدى ارتباط دتكُت العاملُت: اختبار الفرضية الثالثة- 3

: ، واليت يوضحها اجلدول التايل(ادلتغَت التابع)بتعزيز الثقافة التنظيمية للمؤسستُت
تحليل ارتباط المتغيرين  : (08)الجدول رقم 

القرار مستوى الداللة  (متغير مستقل)األول المتغير  

توجد داللة ارتباط ضعيف موجب  0.037% 35.81 (متغَت تابع)الثاين 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
يتضح من اجلدول السابق أن ىناك ارتباط دال إحصائيا رغم ضعفو، وبالتايل فإنو يوجد عالقة بُت دتكُت العاملُت 
والثقافة التنظيمية للمؤسستُت وطبيعة ىذه العالقة موجبة ضعيفة، وىو ما يدل على وجود عوامل أخرى أكثر تأثَت 

 الفرضية الثالثة صحيحة نسبيا، حيث أن تفعيل إسًتاتيجية دتكُت العامُت  لدى ادلؤسستُت على تعزيز الثقافة التنظيمية، وبالتايل فإن
. زلل الدراسة يساعد يف تعزيز الثقافة التنظيمية لكليهما

خالصة 

إىل جانب االحتياجات ادلتغَتة والطلبات ادلتزايدة من العمالء، أضحت ادلنظمات و     نتيجة التطورات التكنولوجية، 
لذا أصبحت إسًتاتيجية التمكُت واجبة التطبيق على نطاق واسع بُت . رلربة على تطوير وتقدمي خدمات أفضل

فالعديد من الدراسات تعرف التمكُت كدافع للمهمة جوىرية أو دافع يعكس تناسب الشخص وثقافتو، . ادلؤسسات
ألنو يقوم على التصورات والتصاميم تعتمد على االلتزام بالثقافة التنظيمية، أو على شكل ىياكل الدعم الوظيفي مثل 

يف خلق ثقافة نوعية متكاملة تشجع على انسجام يف بيئة العمل،  يسهم دتكُت العاملُت فال. تقاسم ادلوارد وادلعلومات
ومن أجل زيادة الفعالية يف اإلنتاجية، جيب أن تصبح اإلدارة نشطة . لتصبح ادلنتجات واخلدمات ادلقدمة متفوقة عادليا

يف دتكُت موظفيها، ويتم ذلك من خالل تبادل ادلعلومات، وخلق احلكم الذايت، وإنشاء فرق ذاتية التوجيو أي تعزيز 
: ومنو خلصنا إىل النتائج التالية. الثقافة التنظيمية للموظفُت ادلؤسسة
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 ...........الــعدد 

من  عام مائة عن ما يزيد عرب وتطورية تراكمية نتيجة ظهر وإمنا مفاجئ بشكل يظهر مل التمكُت فكر إن -
 ؛عام بشكل ادلختلفة مبفاىيمو اإلداري الفكر يف التطور

 ؛نقصر الربامج التدريبية اليت تسهم يف دتكُت العاملُت داخل ادلؤسستُت -
 ؛عدم تفعيل إسًتاتيجية دتكُت العاملُت داخل ادلؤسستُت ذلك لعدم منحهم فرص يف تعبَت عن أرائهم -
مستوى الثقافة التنظيمية للمؤسستُت جيد وحباجة إىل حتسُت عن طريق جعل ادلوظف يشعر بقيمتو يف  -

 ؛حتقيق أىداف ادلؤسسُت
 ؛دينح دتكُت العاملُت الفرصة الختاذ قرارات مكان العمل من خالل توسيع استقالليتهم -
العمل على دعم العاملُت ادلبدعُت من خالل تقدمي ادلكافآت ادلالية ذلم وترقيتهم، لكوهنا ستشكل حافزا  -

 .للعاملُت اآلخرين وستخلق ثقة عالية يف إداراهتم

: أىم التوصيات ادلتوصل إليها

 ؛جيب العمل على تطوير اذلياكل التقليدية لزيادة دتكُت العاملُت يف ادلؤسستُت -
 ؛إعطاء أمهية لبعدي الكفاءة و التطوير العمل يف ادلؤسستُت لزيادة دتكينهما -
 ؛تدعيم سياسات اليت حتسن من سلوكيات ادلوظفُت وقيم ادلؤسستُت -
. تزويد ادلوظفُت باإلرشادات وادلهارات الالزمة لتمكينهم من اختاذ القرارات ادلستقلة -
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