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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر اإلدارة االستراتيجية في تمكين العاملين  -دراسة حالة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .تمثلت الفرضية
الرئيسية للدراسة بوجود عالقة ارتباط موجبة بين مفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية وأبعاد تمكين العاملين (تفويض الصالحيات ،املشاركة في اتخاذ القرار،
التمكين النفس ي ،بيئة العمل ،املشاركة في فرق العمل) .تكونت عينة الدراسة من ( )200فردا من العاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء،
واستخدم املنهج الوصفي لتحليل بيانات الدراسة ،وتمثلت أداة الدراسة األساسية في االستبانة .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها اتفاق عينة
الدراسة على أن مفهوم اإلدارة االستراتيجية له أهمية كبيرة في ترسيخ مفهوم تمكين العاملين لدى املسئولين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء حيث
أن الشركة تعمل على منح مزيد من الصالحيات للعاملين ،واشراكهم بعمليات اتخاذ القرارات ذات العالقة بأعمالهم ،والعمل بروح فريق العمل.
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها وجوب العمل على تعزيز وتفعيل دور العاملين ومشاركتهم في كافة فعاليات الشركة واستغالل قدراتهم بما
يخدم مصلحة الشركة ،واالستفادة من خبراتهم املتراكمة في بناء استراتيجياتها املستقبلية وتحديد أهدافها االستراتيجية.
الكلمات املفتاحية :االدارة االستراتيجية ،الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء  ،تفويض الصالحيات ،املشاركة في اتخاذ القرار ،التمكين النفس ي ،بيئة
العمل ،املشاركة في فرق العمل.

املقدمة:
إن أكثر ما يميز عصرنا الحالي هو السرعة الهائلة في التقدم العلمي والتكنولوجي واملعرفي ،وهذا التقدم لم يكن ليصل إلى هذا الحد إال من خالل
الجهود الكبيرة التي تبذل في مجال التحسين والتطوير والتجويد ،واإلدارة تعتبر أداة هذا التقدم ،وذلك باستغالل الطاقات املتوفرة في االتجاه املرغوب
فيه إلى أقص ى حد ممكن ،فما التقدم الحضاري والعمراني والصناعي في الدول املتقدمة إال بفضل اإلدارة الناجحة وأساليبها الحديثة.
إن تحقيق النجاح والتفوق والتميز والبقاء في ظل ﻫذا العالم المتغير يتطلب قدرات وكفاءات إدارية عالية ذات فكر استراتيجي يقوم علﻰ
إعداد إستراتيجية قادرة على دراسة وتحليل البيئة وقراءة توقعات المستقبل ،والتعامل مع حاالت عدم التأكد في ﻅل البيئة التنافسية .كل ذلﻙ من
أجل إنجاز األهداف التي من أجلﻬا قامت ﻫذه المنﻅمات ،وﻫذا ال يتأتي إال من خالل إتباﻉ دخل اإلدارة الحديثة التي تعبر عنﻬا اإلدارة لتحقيق
الكفاءة والفعالية في أداء ﻫذه المنﻅمات ،ويمثل مفﻬوم اإلدارة االستراتيجية نموذﺝ اإلدارة الحالي والمستقبلي لمنشﺂت األعمال الذي يمكنﻬا من
تحديد قدراتﻬا وإمكانياتﻬا التنافسية ،وإدارة تلك القدرات بما يضمن لها النجاح في تحقيق أﻫدافﻬا ضمن اعتبارات البيئة الخارجية المتغيرة،
والفرﺹ والتﻬديدات الموجودة فيﻬا.
اتجهت اإلدارة لالهتمام بالعنصر البشري من أجل إنجاح البرامج التغييرية والخروﺝ من مؤسسة األوامر إلى ما يسمى باملؤسسة املمكنة وما يتبع
من ذلك من تغييرات في الهياكل ،والسياسات ،والقرارات ،وال شك أن االهتمام بمفهوم التمكين يشكل عنصرا أساسيا وحاسما للمؤسسات خصوصا في
االتجاه نحو تبني وتطبيق املفاهيم اإلدارية الحديثة ،والمساعدة علﻰ تحفيزﻫم ومشاركتهم في اتخاذ القرار ،وكسر الجمـود اإلداري ،والتنﻅيم
الـداخلي بـين اإلدارة والعاملين ،وﻫو ما يجعل االهتمام بمبدأ تمكين العاملين عنـصرا أساسـياﹰ لنجـاح منﻅمات االعمال.
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مشكلة الدراسة:
يهتم التمكين بإعطاء العاملين الصالحيات والمسﺅوليات ،وتشجيعﻬم علﻰ املشاركة والمبادرة في اتخـاذ القـرارات المناسـبة ،ومنحﻬم الحرية
والثقة ألداء العمل باستغاللية تامة دون تدخل مباشر من اإلدارة بما يوثق العالقة بين اإلدارة والعاملين لغرﺽ إنجاز أﻫداف املنظمة األمر الذي
يتطلب أن تمتلﻙ رﺅية إستراتيجية عميقة ،تجعلها تستشرف املستقبل وتساهم في بناء منظمة عصرية متمكنة .ويعني تطبيق مفاهيم اإلدارة
االستراتيجية املواءمة بين ما تملكه الشركة من إمكانيات وما تفزره البيئة الخارجية من فرﺹ ومهددات ،وكنتيجة لذلك قد تلجأ الشركة الى إعادة
هيكلها التنظيمي ،والى تغيير ثقافتها التنظيمية وما الى ذلك .وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساﺅل الرئيس ي التالي:
ما أثر مفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية في تمكين العاملين في (الشركة السودانية للكهرباء)؟
وتندرﺝ تحت هذا السؤال املحوري عدة تساﺅالت فرعية على النحو التالي:
 .1هــل هن ــاﻙ ف ــروق ب ــين مف ــاهيم اإلدارة االس ــتراتيجية وب ــين الظ ــروف املحيط ــة بمنظمــات األعم ــال والت ــي ت ــؤثر عل ــى تبن ــي أبع ــاد تمك ــين الع ــاملين
(الشركة السودانية للكهرباء)؟
 .2هل يدرﻙ املدراء مفاهيم اإلدارة االستراتيجية وتطبيقها في الواقع العملي في (الشركة السودانية للكهرباء) بما يؤدي إلى تمكين العاملين؟
 .3هل هناﻙ فرق بين استخدام مفاهيم اإلدارة االستراتيجية واألساليب اإلدارية املتبعة في (الشركة السودانية للكهرباء)؟

أهمية الدراسة:
من الناحية العملية تسهم الدراسة في تأكيد دور اإلدارة االستراتيجية في تمكين العاملين في (الشركة السودانية للكهرباء) ،وتوجيه انتباه املسئولين
وأصحاب القرار في (الشركة السودانية للكهرباء) إلى ضرورة االهتمام بتطبيق مبدأ التمكين اإلداري من أجل املساهمة في بناء منظمة عصرية متمكنة.
كما ستسهم هذه الدراسة عن طريق التوصيات التي ستقدمها في تعزيز مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية وأثره في تمكين العاملين ملا له من أثر فعال في
مواجهة التحديات والتغيرات في البيئة املحيطة.

أهداف الدراسة:
يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1تحديــد العالقــة بــين مفــاهيم اإلدارة االســتراتيجية وبــين مفــاهيم التمكــين بأبعــاده املختلفــة (تفــويض الصــالحيات ،املشــاركة فــي اتخــاذ الق ـرار،
التمكين النفس ي ،بيئة العمل ،املشاركة في فرق العمل).
 .2التعــرف علــى مــدي تطبيــق مفــاهيم اإلدارة اإلســتراتيجية وأثــر ذلــك علــى تمكــين العــاملين بأبعــاده املختلفــة علــى العــاملين (بالشـركة الســودانية
للكهرباء).
 .3تقديم توصيات واقتراحات من شأنها أن تسهم في تطوير اإلدارة وتمكين العاملين في (بالشركة السودانية للكهرباء) بشكل خاﺹ واملؤسسـات
املماثلة بشكل عام مما يساعد في االستفادة من العنصر البشري وزيادة فاعليته ومساهمته في نجاح تلك املؤسسات.

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية وأبعاد تمكين العاملين ،وتتفرﻉ منها الفرضية الفرعية التالية:
أ .توجد عالقة ذات داللة إحصائية عندي مستوي داللة ((0.05بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات.
ب .توجد عالقة ذات داللة إحصائية عندي مستوي داللة ((0.05بين مفاهيم اإلدارة االستراتيجية وبعد املشاركة في اتخاذ القرار.
ﺝ .توجد عالقة ذات داللة إحصائية عندي مستوي داللة ((0.05بين مفاهيم اإلدارة االستراتيجية وبعد التمكين النفس ي.
د .توجد عالقة ذات داللة إحصائية عندي مستوي داللة ((0.05بين مفاهيم اإلدارة االستراتيجية وبعد بيئة العمل.
هـ .توجد عالقة ذات داللة إحصائية عندي مستوي داللة ((0.05بين مفاهيم اإلدارة االستراتيجية وبعد املشاركة في فرق العمل.

منهجية الدراسة:
ستعمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي إذ أنها تصف املتغيرات املرتبطة بالدراسة وأيضا تصف خصائص مفردات عينة الدراسة .كما
تقوم الدراسة على التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات واختبار تأثير املتغيرات املستقلة على املتغير التابع للخروﺝ بنتائج يمكن تعميمها على املجتمع
الكلي للدراسة وذلك باستخدام االساليب االحصائية املناسبة.
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أدوات جمع بيانات الدراسة:
تمثلت األداة األساسية لجمع البيانات واختبار مفاهيم الدراسة في االستبانة والتي صممت في ضوء مراجعة األدبيات ذات العالقة .تكونت
االستبانة من ثالث أجزاء يتعلق الجزء األول من بالبيانات الشخصية ألفراد العينة ،ويغطي الجزء الثاني مفهوم االستراتيجية ،وخصص الجزء األخير
العبارات الخاصة بتمكين العاملين ،وصممت خيارات اإلجابة على عبارات االستبانة على أساس مقياس ليكرت الخماس ي املتدرﺝ) أوافق بشدة ،أوافق،
محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة( حسب الدرجات ( )5،4،3،2،1على التوالي.

املعالجة اإلحصائية:
لتحليل بيانات الدراسة تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1معامل الفا كرونباخ الختبار صدق أداة الدراسة.
 .2التوزيع التكراري والنسب املئوية لوصف البيانات الشخصية لعينة الدراسة.
 .3النسب املئوية واالوساط الحسابية ومربع كاي لوصف البيانات األساسية للدراسة.
 .4معامل االنحدار الخطي البسيط الختبار فرضيات الدراسة.

صدق أداة الدراسة:
تم اختبار صدق أداة الدراسة من خالل صدق املحتوى أو الصدق الظاهري للتحقق من أنها تخدم أهداف الدراسة بعرضها على عدد من
املختصين في القياس الكمي وفي إدارة األعمال ،كما تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة ،وحساب معامل ثبات أداة الدراسة
باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا كما يوضح في الجدول رقم ( )1حيث تم استخراﺝ معامل الثبات وفقا أللفا كرونباخ ))Alpha- Cronbach
لالتساق بصيغته النهائية الكمية لكل أبعاد الدراسة حيث بلغت قيم معامل الثبات ( )%85.33وهي نسبة أعلى من نسبة القبول ( )%60وبالتالي تصبح
عبارات االستبيان صالحة ومناسبة ألغراﺽ التحليل اإلحصائي .ويمكن توضيح نتائج تحليل الثبات ملقاييس الدراسة بواسطة معامل ألفا كرنباخ لكل
محور على النحو التالي:
جدول( :)1نتائج اختبارألفا كرونباخ ملقياس ألبعاد الدراسة
عدد العبارات

ألفا كرونباخ

مجاالت الدراسة
البعد األول  :مفهوم االستراتيجية

7

0.77

البعد الثاني  :تفويض الصالحيات
البعد الثالث  :املشاركة في اتخاذ القرار
البعد الرابع :التمكين النفس ي

5
6
6

0.79
0.90
0.87

البعد الخامس  :بيئة العمل

6

0.88

البعد السادس  :املشاركة في فرق العمل
أجمالي أبعاد الدراسة

5
35

0.91
0.85

املصدر :إعداد الباحثان من نتائج االستبيان2019 ،م

الدراسات السابقة:
 دراسة (مصطفﻰ2005 ،م) :هدفت الدراسة إلى تحديد مستويات إملام القيادات اإلدارية ومعرفتها بمفاهيم اإلدارة كأحد أساليب الفكر اإلداري
املعاصر .وخرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمها :تدني مستوى املعرفة واإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة فقد أظهرت النتائج مستوى ضعيف من
املعرفة واإلملام بأهمية وضع وصياغة رسالة املنظمة وبالتالي عدم وجود أهداف أساسية ،ووجود عالقة إيجابية بين مستوى املعرفة اإلدارية
بمفاهيم واملمارسة الفعلية إذ أن القيادات اإلدارية تمارس وتطبق املفاهيم اإلدارية بذات القدر الذي تتوفر لها به املعرفة بأساليبها ونظرياتها،
وقد أثبتت الدراسة أيضا وجود عالقة إيجابية بين مستوى اإلملام واملعرفة بمفاهيم وبين تطور أداء وفعالية املنظمات وزيادة قدراتها التنافسية
وإمكانية بقائها ونموها ،كذلك أثبتت الدراسة أنه ال يوجد تطبيق عملي لعدد كبير من األساليب واملفاهيم وأن القيادات اإلدارية تركز على الخطط
السنوية قصيرة األجل وعدم وجود خطط مكتوبة متوسطة أو بعيدة املدى ،تعدد األسباب التي تحول دون تطبيق املفاهيم.
أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها السعي لتنمية وزيادة معرفة القيادات باملفاهيم وضرورة تحسين مستوى املؤهالت العلمية اإلدارية
للقيادات وتنمية مهاراتهم الفكرية ،اختيار القيادات من األفراد التي يتوفر لديها مستوى عالي من املعرفة العلمية اإلدارية ،وإعادة النظر في أساليب
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اإلدارة التي تتبعها القيادات ،وضرورة قيام املنظمات بوضع رسالتها وأهدافها بصورة واضحة وتشجيع االهتمام بالدراسات والبحوث وتخصيص أموال
كافية من امليزانيات السنوية لإلنفاق منها على تطوير مجاالت ووسائل البحث العلمي.
 دراسة (السويعي2013،م) هدفت إلى تعريف التمكين اإلداري وعالقته بالرضا الوظيفي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الدمام
باململكة العربية السعودية ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )350مديرا ومديرة من العاملين في مدارس محافظة الدمام من العام الدراس ي -2009
 .2010وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها :أن مستوى التمكين اإلداري جاء بدرجة مرتفعة ،وأن مستوى الرضا الوظيفي جاء بدرجة متوسطة كما
تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التمكين اإلداري ومستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى متغير النوﻉ االجتماعي ولصالح اإلناث ،في
حين لم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي إلى متغيري املؤهل العلمي والخبرة .كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة
قوية بين درجة التمكين اإلداري ودرجة الرضا الوظيفي.
وفي ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أبرزها :أن يكون الرضا الوظيفي من بين املوضوعات الرئيسة التي تحظﻰ باهتمام
وأولويات وزارة التربية والتعليم وإعطائهم مزيد من الحوافز املادية واملعنوية.
 دراسة (نسمان2011،م (هدفت إلى تسليط الضوء على مفهوم التمكين اإلداري وأهميته كأسلوب إداري حديث يسهم في تحقيق الفاعلية
اإلدارية والكشف عن درجة التمكين اإلداري في الجامعات الفلسطينية بقطاﻉ غزة ،كما هدفت إلى التعرف على عالقة التمكين اإلداري بإبداﻉ
العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاﻉ غزة.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :أن التمكين اإلداري متوفر في الجامعات الفلسطينية قيد الدارسة ،وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين
التمكين بأبعاد (التدريب ،واالتصال وتدفق املعلومات ،وفرق العمل ،والحوافز ،وتفويض السلطة) وإبداﻉ العاملين في الجامعات الفلسطينية ،ووجود
فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين وعالقته بإيداﻉ العاملين في استجابة أفراد العينة تحرﻙ إلى الجنس لصالح الذكور وفروق تعزى ملتغير
الجامعة لصالح أفراد العينة الدين من الجامعة اإلسالمية.
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها :تعزيز مجاالت اإلبداﻉ للعاملين وتشجيعهم على تحمل نتائج أعمالهم واتاحة الفرصة للعاملين
باستخدام طرق جديدة في العمل من خالل منحهم الثقة والصالحيات الالزمة ومكافأة املبدعين منهم ،وزيادة االهتمام بمجاالت التمكين في الجامعات
الفلسطينية من خالل البرامج التدريبية وتشجيع العاملين على املشاركة من خالل فرق العمل ،وكذلك دقة وسرعة وصول املعلومات التي يحتاجها
العاملين ،وزيادة االهتمام بالحوافز وتبني العدالة واملوضوعية في نظام الترقيات وضمان مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات ،وذلك من اجل تعزيز
اإلبداﻉ للعاملين.
 دراسة ) ( PiskeGerbert and Kearney, 2007هدفت إلى التعرف ع لى أثر تطبيق إستراتيجية التمكين علي إدارة التغيير ،والتعرف أيضا على
نوعين من التغيير التحويلي السائد في أوروبا الشرقية وهو استحواذ الشركات من قبل املستثمرين األجانب وخصخصة هذه الشركات ،واعتمد
الباحث علي عينة من الشركات وقام بالحصول علي املعلومات بطريقة املقابلة واالستبانة.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها :أن نوﻉ التغيير يعد عنصر حاسم إلدراﻙ العاملين للتمكين ،ففي ظل االستحواذ من قبل املستثمرين األجانب
يدرﻙ األفراد التمكين على أنه فرصة يجب اغتنامها أم في ظل تطبيق الخصخصة فان األفراد عادة ما يدركون التمكين على أنه مصدر للخطر ،وكذلك
توصلت إلى انه ال توجد عالقة خطية واضحة بين التمکين وبين ادارة التغیير.
 دراسة ) (Emerson. A, 2008هدفت إلى :التعرف على األسباب التي تجعل تمكين العاملين أكثر من مجرد شعار سائد في االتحاد الجمركي
وهدفت إلى تحقيق رض ي املوظفين من خالل عملية التمكين ،وطبقت هذه الدراسة في منظمة اوكسفام الدولية البريطانية.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها :أن يسمح للموظفين أن يكون لهم رأي في القضايا التي يتعين عليهم التعامل معها ويتطلب ضرورة تقييم وسائل االتصال
في کال االتجاهين.
 دراسة (ديوب2014 ،م ) :هدفت إلى تحديد طبيعة العالقة بين تمكين العاملين وجودة الحياة الوظيفية ،وتحديد أفضل أشكال تمكين العاملين
املطلوبة لتحقيق جودة حياة وظيفية في املنظمات محل الدراسة ،وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة في وجود عالقة ذات داللة معنوية بين متغيرات
تمكين العاملين (تفويض السلطة ،مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات ،ومشاركة العاملين في امللكية ،وتشجيع العاملين وتقدير أفكارهم
واقتراحاتهم) وجودة الحياة الوظيفية في املنظمات محل الدراسة ،وتشير الدارسة إلى أن تقدير اإلنجاز هو أكثر متغيرات تمكين العاملين ارتباطا
بجودة الخدمة الوظيفية يليه ومشاركة العاملين بامللكية ومن ثم تفويض السلطة.
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها :ضرورة العمل على بناء إستراتيجية واضحة طوية األجل لتمكين العاملين في الشركات محل الدراسة
تشكل جزءا من رﺅية الشركات وقيمها محل الدراسة تقوم على زيادة الثقة املتبادلة بين العاملين واإلدارة من جهة وعلى سرعة االتصاالت من جهة
ثانية ،وتتسم بالتنوﻉ في أشكال تمكين العاملين من جهة أخرى ،منح العاملين املزيد من السلطات والصالحيات بما يمكنهم من حل املشكالت واتخاذ
القرارات بالسرعة والدقة املناسبين نظرا إلى طبيعة عمل الشركات محل الدراسة.
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 دراسة (الدوري2018 ،م) :ســعي هــذا البحــث إلى تحديــد أثــر تمكيــن العامليــن فــي األداء الوظيفــي لــدي شــركة زيــن لالتصــاالت األردنية ،وقــد تحــدد
تمكيــن العامليــن بأبعــاده األربعــة التــي تمثلــت فــي (معنــي العمــل ،كفــاءة العمــل ،اســت قاللية العمــل ،تطويــر العمــل) ،كمــا حــددت أبعاد األداء
الوظيفـي ببعديـه (أداء املهمـة ،األداء السـياقي).
وقدمت الدراسة عدة نتائج أهمها :كشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود أثــر لــكل مــن أبعــاد تمكيــن العامليــن (معنــي العمــل ،اســتقاللية العمــل) فــي
األداء الوظيفــي للعامليــن فــي شــركة زيــن لالتصــاالت األردنية ،ويعــزو الباحــث بــأن هــذه النتيجــة تعــود إلــي إدراﻙ العامليــن فــي مختلــف املســتويات
الوظيفيــة ألهميــة وظائفهــم فــي تحقيــق أهــداف املنظمــة ممــا يســاعد علــي تحقيــق أداء وظيفــي متميــز لــدي أفــراد التنظيــم.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها :ضـرورة االهتمـام بتنميـة إدراﻙ العامليـن ألبعـاد التمكيــن األربعـة وخاصـة فـي املسـتويات اإلداريــة الدنيـا
مـن خـالل تشـجيعهم علـي تحمــل املسـئوليات والنظـر إلــي أخطاءهــم كفـرﺹ لتعزيــز األداء ،وضـرورة اهتمـام إدارة شـركة زيـن لالتصـاالت األردنية ببعـدي
الكفـاءة وتطويـر العمـل والتـي أثبتـت الدراسـة عـدم وجـود أثـر مهـم لهـم فـي األداء الوظيفـي.
املتغير التابع

املتغير املستقل

بعد تفويض الصالحيات

بعد املشاركة في اتخاذ القرار

مفهوم اإلدارة االستراتيجية

بعد التمكين النفس ي

بعد بيئة العمل
املصدر :إعداد الباحثين 2019م
بعد املشاركة في فرق العمل
شكل :)1( :أنموذج الدراسة

اإلطار النظري للدراسة:
مفاهيم اإلدارة االستراتيجية
 .1تعريف اإلدارة االستراتيجية:
تعتبر اإلدارة اإلستراتيجية تطور ملنهج سياسات األعمال والذي ركز على الجوانب الداخلية للمنظمة ،من خالل التركيز على االستخدام الكفء
ألصول املنظمة ،وثم أدى االهتمام املتزايد بالبيئة ومشكالتها وآثارها على املنظمة ككل إلى استبدال مصطلح السياسات اإلدارية إلى مصطلح أكثر شموال
هو اإلدارة اإلستراتيجية على أساس أن هذا املصطلح الجديد يركز على إدارة املنظمة ككل في ضوء عالقاتها بالبيئة الخارجية.
يوضح التطور التاريخي أن تفكير املنظمات قد تطور ،من حيث اهتمامها بمستقبل وبروز أهمية اإلدارة اإلستراتيجية من خالل املرور باملراحل
التالية (أبو ناعم ،1993 ،ﺹ )21املرحلة األولى عدم االهتمام باملستقبل ،املرحلة الثانية :االهتمام باملستقبل وقد أخذت هذه املرحلة أكثر من شكل
كما يلي:
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املصدر :عبد الحميد أبو ناعم ،اإلدارة اإلستراتيجية :إعداد املديراإلستراتيجي ،ط( ،2القاهرة :دار الثقافة العربية1993 ،م) ،ص25

شكل( :)2مراحل تطور اإلدارة االستراتيجية

في حقل علم اإلدارة لم يتفق الكثير من الباحثين على تعريف شامل ومحدد لإلستراتيجية ،فالبعض يعني بها الغايات ذات الطبيعة األساسية،
والبعض يطلقها على األهداف املحدودة ووضع البدائل املختلفة ،ثم اختيار البدائل املناسبة ،وتحديد املدى املناسبة للتنفيذ .لذلك تعددت التعريفات
التي تبين معنى اإلستراتيجية( .عواي ،2006 ،ﺹ.)19
وتعرف اإلدارة االستراتيجية بأنها" :العملية التي تتضمن تصميم وتنفيذ وتقييم القرارات ذات األثر الطويل األجل والتي تهدف إلي زيادة قمة
املنظمة من وجهة نظر العمالء واملساهمين واملجتمع ككل" (هاريسون ،2009 ،ﺹ .)144
كما تعرف واإلدارة االستراتيجية على أنها" :عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بتخصيص وإدارة املوارد املنظمة من خالل تحليل العوامل البيئية بما
يساعد على تحقيق رسالتها والوصول إلى الغايات واألهداف املنشودة" (املرس ي ،2003 ،ﺹ.)92
وعليه يمكن صياغة مفهوم جامع لإلدارة اإلستراتيجية إلغراﺽ هذا البحث وهو أن اإلدارة اإلستراتيجية ما هي إال تحديد سياقات وسبل
التصرف من خالل تصميم وتنفيذ وتقييم القرارات على املدي الطويل والكشف عن األهداف والغايات وتوليد الخطط والسياسات لتحقيق تلك
األهداف وتخصيص وإدارة املوارد الالزمة من خالل تحليل العوامل البيئية بما يساعد على تحقيق أهداف ورسالة املنظمة.
ولإلدارة االستراتيجية أهمية بالغة ومزايا عديدة أهمها (الحاكم ،2006 ،ﺹ  )38إرشاد وتوجيه املستويات واإلدارات بأهداف املنظمة ،وتعمل على
التعرف على املتغيرات التي تحدث في البيئة املحيطة باملنظمة ورصد ما يترتب على هذه املتغيرات من فرﺹ وتهديدات ،وتساعد على التعرف على املعايير
املوضوعية الالزمة لتقييم فرﺹ االستثمار املتاحة ،وتعمل كأداة أولية لتوفير التنسيق بين مستويات املنظمة ووحداتها اإلدارية.
كما أوجز علماء اإلدارة اإلستراتيجية مجموعة من الفوائد املتولدة من تحقيقها من خالل تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية ومفاهيمها أهمها
(العيساوي وآخرون ،2011 ،ﺹ  )84وضوح رﺅية منظمة األعمال بشكل ،وتركيز دقيق على القضايا اإلستراتيجية والحيوية للمنظمة ،والقدرة على
الفهم والتعامل مع املتغيرات العاملة في البيئة ،تحسين أداء املنظمة ونجاحها على مختلف املستويات.
يرتبط تعدد واختالف مستويات اإلدارة اإلستراتيجية مع طبيعة املنتجا ت والخدمات املقدمة من قبل املنظمة .فإذا كانت املنظمة تقدم سلعة أو خدمة
واحدة ،نجد أن تلك املنظمة تمتلك مستوى إستراتيجي واحد تستطيع بواسطته القيام بجميع األعمال إلنجاز السلعة أو الخدمة.
ولكن شهدت منظمات األعمال في اآلونة األخيرة بروز منظمات تتميز بتنوﻉ سلعها وخدماتها ،مما استوجب ظهور مستويات مختلفة لإلدارة اإلستراتيجية
تتناسب مع تعدد وتنوﻉ األنشطة التي تقوم بها املنظمة ،وهنالك ثالث مستويات لإلدارة اإلستراتيجية هي (إسماعيل ،1990 ،ﺹ:)33
 .1االستراتيجية على مستوى املنظمة.
 .2االستراتيجية على مستوى وحدات األعمال.
 .3االستراتيجيات الوظيفية.
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يجب التعرف على أهم مكونات اإلدارة اإلستراتيجية وذلك من اجل فهم كيفية تطابق املكونات املختلفة بعضها مع البعض األخر ،تتضمن
املكونات اختيار رسالة املنظمة وأهدافها الرئيسة .تحليل البيئة الخارجية وبيئة الصناعة لتحديد الفرﺹ والتهديدات الخارجية ،تحليل نقاط القوة
والضعف في البيئة الداخلية .بعد ذلك تقوم اإلدارة العليا بصياغة استراتيجيتها على مستوى املنظمة ،وحدات األعمال ،واملستويات الوظيفية ،ثم
التنفيذ اإلستراتيجية الذي يعد أحد املكونات األكثر صعوبة في اإلدارة اإلستراتيجية ،إذ تستوجب تهيئة آلية تتضمن وضع خطط وسياسات لتخصيص
عال من الثقافة التنظيمية ،وتنمية القيادات اإلدارية ،وعملية الرقابة اإلستراتيجية تشير إلى أنها تظهر
املوارد ،وبناء هيكل تنظيمي مالئم ،ومستوى ٍ
لإلدارة نتائج األداء لتعديل بعض أو كل املراحل في األنموذﺝ من أجل تحسين األداء كما هي موضحة في الشكل (.)3
 .2التحليل االستراتيجي
يعتبر التحليل البيئي أول عمليات اإلدارة اإلستراتيجية ،ويبدأ به قبل بدء املؤسسة بصياغة إستراتيجيتها ،حيث تقوم املنظمة بالتحليل
اإلستراتيجي للقوى البيئية املحيطة بها ،ألهمية تأثيره على أهدافها وأنشطتها .والتحليل البيئي هو عبارة عن"مجموعة أدوات تستخدمها اإلدارة
اإلستراتيجية؛ لتشخيص مدي التغير الحاصل في البيئة الخارجية ،وتحديد الفرﺹ والتهديدات ،وتشخيص السمات أو امليزات التنافسية في املنظمة من
أجل السيطرة على بيئتها الداخلية بشكل يساعد اإلدارة في تحقيق العالقة اإليجابية بين التحليل االستراتيجي للبيئة ،وتحديد أهداف املنظمة .وينقسم
التحليل البيئي إلى قسمين:
 تحليل بيئة العمل الداخلية
إن البيئة الداخلية ملنظمات األعمال تتمثل بمجموعة العوامل واملكونات املادية واملعرفية والتنظيمية ذات الصلة الوثيقة بحدود املنظمة
الداخلية كما هي مبينة في الشكل( ،)3وان التحليل الداخلي يساعد في التعرف على نقاط قوة املنظمة ونقاط ضعفها ،وتقييم قابليتها في االستجابة
للقضايا واملشاكل والفرﺹ الخارجية .كما انه يكشف عن النماذﺝ التي تؤلف القيم السائدة وتوجه العمليات الحالية للمنظمة .باإلضافة إلى انه يسلط
الضوء على السياسات واإلجراءات اإلدارية التي تساعد أو التي ال تساعد في تحقيق األهداف (حمدان وإدريس ،2009 ،ﺹ .)74
وينتج عن فهم ودراسة البيئة الداخلية فوائد عديدة أهمها:
 .1يعطي الفهم الدقيق للبيئة الداخلية وعناصر القوة والضعف في املنظمة وجعل آخذة في االعتبار االستغالل واالستخدام الكفء لهذه املكونات
والعناصر إلى أقص ي حدود االستخدام في اقتناﺹ الفرﺹ والتعامل مع التهديد.
 .2تستطيع إدارة املنظمة إيجاد مزايا تنافسية لها من خالل التركيز على القوة الدافعة التي قد تكون عناصر قوة في بعض من مفردات البيئة
الداخلية كالثقافة التنظيمية أو املهارات املعرفية الضمنية للموارد البشرية.
 .3يتيح الفهم الجيد للبيئة الداخلية للمنظمة من معرفة طبيعة األعمال والقطاعات والصناعات التي تستطيع فيها هذه املنظمة تقديم ما هو مميز
وتحقيق األداء العالي والنجاح في هذه األعمال.
 .4يساهم فهم البيئة الداخلية للمنظمة وتحليلها على معرفة التطور الحاصل في موارد املنظمة بطريقة منهجية منظمة .وبالتالي تتاح الفرصة
لإلدارة العليا بالتركيز على املوارد األساسية للمنظمة والتي تشكل القاعدة األساسية لها في املنافسة وتحقيق النتائج.
 تحليل البيئة الخارجية:
يهدف تحليل البيئة الخارجية إلى تحديد وإيجاز التأثيرات البيئية على منظمة األعمال (شكل  .(2/1وأهمية تحليل ودراسة البيئة الخارجية يمكن
أن يتجلى في النقاط التالية:
 .1املنظمة في الوقت الحالي هي عبارة عن نظام مفتوح في البيئة التي تعمل بها ومن ثم يفترﺽ وجود تفاعل وتأثير متبادل بينهما.
 .2إن استمرار املنظمة ونجاحها يتوقف على مدى قدرتها في التفاعل والتكيف مع البيئة الخارجية التي تعمل بها.
 .3معرفة كل الفرﺹ والضغوط التي تواجه وتؤثر في املنظمة.
 .3التوجه االستراتيجي
إن املنظمات الناجحة هي التي يقوم املديرون واملوظفون فيها بتحديد صورة واضحة للرﺅية الكلية للمنظمة وما يسعون إلى تحقيقه والنتائج
املرغوب فيها ،ألن معرفة ما تريد املنظمة إنجازه يجعل من السهل تحديد األعمال الواجب تنفيذها من قبل الجميع للوصول إلى ما تبتغيه املنظمة ،لذا
فإن املنظمات تعبر عما تريده من خالل تحديد أهدافها بدقة باعتمادها هيكله واضحة تشمل الرﺅية ،الرسالة ،واألهداف اإلستراتيجية .وتحديد الرﺅية
بشكل دقيق يمكن املنظمة من تحديد تصورات واضحة ملا تريده ،وتحديد الغايات اإلستراتيجية ،ومن جانب آخر أن الهدف االستراتيجي يكون أكثر
تحديدا ويعطي معاني مباشرة أكثر تفصيال لحركة امل نظمة باتجاه مجال أوسع يطلق عليه األهداف الكلية ،ثم وضع البدائل اإلستراتيجية( .القطامين،
 ،1996ﺹ .)90
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املصدر :توماس هيلين وأمين هنجر ،اإلدارة اإلستراتيجية ،ترجمة :محمود عبد الحميد وزهيرنعيم الصباغ( ،الرياض :معهد اإلدارة العامة ،)1990 ،ص35

شكل( :)3متغيرات البيئية الداخلية والخارجية

ومن ثم فان تنفيذ اإلستراتيجية " يتعلق بتحويل وترجمة االستراتيجيات والسياسات إلى تصرفات من خالل البرامج واملوازنات واإلجراءات ،وهذه
العمليات تتطلب تغيرات داخل الثقافة التنظيمية والهياكل ونظم اإلدارة داخل التنظيم ككل" (مدكور ،2000 ،ﺹ.)45
يتطلب تنفيذ اإلستراتيجية توفر نظام للرقابة يوفر املعلومات املرتدة املناسبة واملطلوبة .وتحديد املعالجات لجميع املشكالت أو العقبات والصعوبات
الخاصة باملجاالت واألنشطة الوظيفية املختلفة ،املساعدة في تدعيم السلوﻙ واإلنجاز بشكل مالئم لتنفيذ اإلستراتيجية وتحفيز األفراد بشكل جيد،
يمكن إيجازها األنظمة اإلدارية املساندة لتنفيذ اإلستراتيجية في البرامج ،واملوازنة ،واإلجراءات (الدوري ،2018 ،ﺹ .)305
إن الرقابة اإلستراتيجية هي ذلك النظام الذي يساعد اإلداريين على قيامهم بتقويم مدى التقدم الذي تحرزه املنظمة في تحقيق أهدافها ،وفي تحديد
بعض مجاالت التنفيذ التي تحتاﺝ إلى عناية واهتمام أكبر( .الحسيني ،2000 ،ﺹ )220كما يرى آخر أن عملية التقييم والرقابة بأنها "العملية التي يتم
بمقتضاها متابعة أنشطة املنظمة ونتائجها ومقارنة األداء الفعلي مع األداء املرغوب ،ويعتمد املديرون في جميع املستويات على املعلومات املستمدة من
عملية املتابعة والرقابة في إنجاز اإلجراءات التصحيحية الالزمة (املرس ي ،2003 ،ﺹ.)40
أن الرقابة االستراتيجية والتقييم االستراتيجي ضروريان لثالثة أسباب رئيسية (حمدان ،2009 ،ﺹ(377وهي:
 .1انه من غير املمكن أبدا التحديد الكامل للخطة حيث دائما ما تترﻙ بعض التفصيالت جانبا.
 .2انه من غير املمكن أبدا تحديد ما يحمله املستقبل.
 .3أن اغلب األعمال تشهد ميال منحرفا في التحول على نحو سريع من حالة االنتظام إلى حالة غير االنتظام.
التمكين:
بدأ مفهوم التمكين املعاصر يتبلور في الفكر اإلداري بعد التسعينات من القرن العشرين ،ولم يظهر فجأة ،وإنما ظهر نتيجة تطورات تراكمية في
الفكر اإلداري بمفاهيمه املختلفة بشكل عام وباملفاهيم التي تتعلق بإدارة املوارد البشرية بشكل خاﺹ .حيث بدأ التركيز عام  1920على الجوانب
اإلنسانية في العمل (ليس بهدف اإلنسان وتلبية رغباته وحل مشاكله وإنما بهدف زيادة الكفاءة واإلنتاجية) ،ثم بدأت نظريات أخرى تركز على الجوانب
املعنوية (املشاركة ،الحرية وتقدير الفرد واحترامه) ومن أهم تلك النظريات (الهيتي ،2007 ،ﺹ ،( 84-79دراسات هوثورن وحركة العالقات اإلنسانية،
نظرية الحاجات ملاسلو ،ونظرية لدوجالس ماكريجور ،ونظرية الشخصية البالغة لدى كريس آرجريس ،ونظرية النظم ،والجودة الشاملة.
يعرف التمكين بأنه إجراء يؤدي إلى إيمان الشخص بقدراته الذاتية وهو التزام وظيفي يأتي من إحساس العامل بالقدرة على اتخاذ القرارات
وتحمل املسؤولية ،وأن أدائه يقاس بالنتائج ،وينظر له على أنه شخص مفكر ويسهم في األداء والتحسين ،وليس مجرد آلة (أندراوس ،2008 ،ﺹ.( 48
والتمكين هو مساعدة العاملين بأن يأخذوا املسؤولية الشخصية لتطوير طريقة أداء وظائفهم ،لتحقيق أهداف املنظمة وهذا يحتاﺝ إلى صناعة ثقافة
تشجع العاملين وتشعرهم بأنهم يصنعون الفرق ويساعدهم ذلك بأن يحصلوا على الثقة واملهارات (الجميلي ،2008 ،ﺹ .) 34
تكمن أهمية التمكين في انه يساعد املنظمة على النمو التنظيمي ،وتوفير فرﺹ التطوير التنظيمي وتعزيز قدرة املنظمة على اتخاذ القرارات،
يؤدي التمكين إلى تحقيق الديمقراطية في اإلدارة ،وتسهيل التخطيط االستراتيجي طويل املدى ،وزيادة اإلنتاجية ،وعلى مستوى املجموعة يعمل على
تطوير فرق العمل ،زيادة قدرة الفريق على اإلبداﻉ واملخاطرة .على مستوى األفراد يعمل علي زيادة الرضا الوظيفي ،وزيادة مسؤوليات املوظفين ،وتنمية
مهارات وقدرات املرﺅوسين ،وزيادة مشاركة املوظفين.
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يمكن القول أن تمكين العاملين يتسم بعدة خصائص (علي ،1997 ،ﺹ :)10منها تحقق تمكين العاملين زيادة النفوذ الفعال لألفراد و فرق
العمل بإعطائهم املزيد من الحرية ألداء مهامهم ،ويركز تمكين العاملين على القدرات الفعلية لألفراد في حل مشاكل العمل واألزمات ،ويهدف تمكين
العاملين إلى استغالل الكفاءة التي تكمن داخل األفراد استغالال كامال ،ويجعل تمكين العاملين األفراد أقل اعتمادا على اإلدارة في إدارة نشاطهم
بإعطائهم السلطة الكافية ،باإلضافة إلى مسؤوليتهم عن نتائج أعمالهم وقراراتهم.
تتعدد األسباب التي تدفع املنظمة إلى تبني مدخل التمكين في (أفندي ،بدون ،ﺹ :)117
 .1حاجة املنظمة إلى أن تكون أكثر استجابة للسوق.
 .2تركيز اهتمام اإلدارة العليا على القضايا االستراتيجية.
 .3إطالق قدرات األفراد اإلبداعية والخالقة.
 .4توفير املزيد من الرضا الوظيفي والتحفيز واالنتماء التنظيمي.
 .5خفض تكاليف التشغيل بتقليل عدد املستويات اإلدارية غير الضرورية ووظائف األفراد.
ويمكن تقسم عملية تمكين العاملين إلى ثالثة أنواﻉ هي (ماشيوالي:)2010 ،
 .1التمكين الظاهري ويشير إلى قدرة الفرد على إبداء رأيه وتوضيح وجهة نظره في األعمال واألنشطة التي يقوم بها ،وتعتبر املشاركة في اتخاذ القرارات
هي املكون الجوهري لعملية التمكين الظاهري.
 .2والتمكين السلوكي :ويشير إلى قدرة الفرد على العمل في مجموعة من أجل حل املشكالت وتعريفها وتحديدها وكذلك تجميع البيانات عن مشاكل
العمل ومقترحات حلها وبالتالي تعليم الفرد مهارات جديدة يمكن أن تستخدم في أداء العمل.
 .3وتمكين العمل املتعلق بالنتائج :ويشمل قدرة الفرد على تحديد أسباب املشكالت وحلها وكذلك قدرته على إجراء التحسين والتغيير في طرق أداء
العمل بالشكل الذي يؤدى إلى زيادة فعالية املنظمة.
إن عملية تمكين العاملين تظهر في أشكال عديدة منها (أندراوس ،2008 ،ﺹ ،)134التمكين الرسمي الذي يستند إلى قوانين وسياسات
وممارسات املؤسسة ،والتمكين غير الرسمي الذي يشتمل على فعاليات غير مخطط لها مثل تقديم فكرة أو مقترح للمشرف ،والتمكين الطوعي الذي ال
يستند إلى أسس مؤسسية ،والتمكين املباشر والذي يظهر عندما يؤثر العاملون بشكل مباشر في عملية صنع القرارات ،والتمكين التمثيلي ويظهر عندما
يقوم بعض العاملين بتمثيل زمالئهم في بعض املجالس والهيئات.
هنالك العديد من أساليب التمكين منها (ملحم ،2006 ،ﺹ:)96
 .1أسلوب القيادة ويعد تمكين املرﺅوسين من األساليب القيادية الحديثة التي تساهم في زيادة فاعلية املؤسسة.
 .2أسلوب تمكين األفراد يتمحور هذا األسلوب حول الفرد بما يسمى "تمكين الذات" .ويبرز التمكين هنا عندما تبدأ العوامل للفرد بالتوجه نحو
قبول املسؤولية واالستقاللية في اتخاذ القرار.
 .3وأسلوب تمكين الفريق إن التركيز على التمكين الفردي قد يؤدي إلى تجاهل عمل الفريق ،لذلك رأى بعض الباحثين أهمية كبرى لتمكين
املجموعة أو الفريق ملا للعمل الجماعي من فوائد تتجاوز العمل الفردي.
تمكين العاملين عملية يجب أن تكون باألسلوب التدريجي الذي ينفذ على مراحل وخالل هذه املراحل يمكن لإلدارة متابعة تقدم املوظفين لتقييم
استعدادهم ومستوى ارتياح املديرين للتخلي عن السلطة ،وذلك بإتباﻉ االتي (العتيبي ،2004 ،ﺹ:)108
 .1تحديد أسباب الحاجة للتغيير ،يجب أن يقرر املدير ملاذا يريد أن يتبنى برنامج لتمكين العاملين ،وأن يوضح األسباب من وراء تبنى التمكين،
والتغيير في سلوﻙ املديرين.
 .2تحديد القرارات التي شارﻙ فيها املرﺅوسين ،أن تحديد نوﻉ القرارات التي سيتخلى عنها املديرين للمرﺅوسين تشكل أحد أفضل الوسائل بالنسبة
للمديرين والعاملين للتعرف على متطلبات التغيير في سلوكهم (العتيبي ،2004 ،ﺹ.)110-107
 .3وتكوين فريق العمل ،فاملنظمات اليوم أكثر تعقيدا ،حيث يستحيل االعتماد على الجهود الفردية في تحقيق أهداف التنظيم ،وعليه كان من
الضروري االعتماد على فرق العمل في أداء األعمال بشكل بناء (العصيمي ،2003 ،ﺹ.)23
 .4املشاركة في املعلومات ،حيث يجب أن يتوفر للموظفين املمكنون فرصة الوصول للمعلومات التي تساعدهم على تفهم كيفية تقديم املساهمة
لنجاح املنظمة.
 .5اختيار األفراد املناسبين يجب على املديرين اختيار األفراد الذين يمتلكون القدرات واملهارات للعمل مع اآلخرين بشكل جماعي.
 .6توفير التدريب ،حيث يجب أن تتضمن جهود املنظمة توفير برامج مواد تدريبية مناسبة (الهواري ،2003 ،ﺹ.)10
 .7االتصال ،لتوصيل التوقعات يجب أن يتم شرح وتوضيح ما املقصود بالتمكين.
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 .8وضع برنامج للمكافﺂت والتقدير ،لكي يكتب لجهود التمكين النجاح يجب أن يتم ربط املكافأة والتقدير التي يحصل عليها املوظفين بأهداف
املنظمة.
 .9عدم استعجال النتائج ،ال يكمن تغيير بيئة العمل بسرعة ،ويجب الحذر من مقاومة التغيير حيث سيقاوم املوظفين أي محاولة إليجاد برنامج
يمكن أن يضيف على عاتقهم مسؤوليات جديدة.
ومن أهم أدوات ،وتقنيات التمكين (الكبيس ي ،2004 ،ﺹ :)146-143
 .1إتاحة املعلومات ،ويقصد به عدم احتكار املعلومة التي يعتمد عليها اتخاذ القرارات ،فمن يملك املعلومة يملك القدرة على اتخاذ القرار.
 .2املعرفة ،إن تأصيل املعرفة ،وإثرائها ،وتأمينها العاملين يمكن تحق به بوس مال وأدوات متعددة ،واملنظمات التي تحرﺹ على تقليص نفقاتها من
خالل حجب االتصال بمصادر املعرفة املختلفة ال يمكن أن تكون مؤهلة لفلسفة التمكين.
 .3الصالحيات ،ويتحقق ذلك من خالل التفويض بنقل صالحيات الرﺅساء واملديرين للمستويات األدنﻰ ليكونوا أقدر على التصرف.
 .4والتفويض ،هذا ال يكفي لتحقيق التمكين ،كما أنه يختلف عنه  ،ألن التفويض ينصب على اإلجراءات واألنشطة اليومية املحددة بذاتها ،ولذلك
يفضل عند تسكين العاملين أن تعطﻰ لهم الصالحيات.
 .5املكافأة ،هنا ال تقتصر على الجانب املادي الذي يقدم كحوافز تشجيعية لتعزيز السلوكيات االيجابية التي يحققها التمكين لدى العاملين ،بل
يتعداه ليشمل كل الفرﺹ واملزايا التي يتطلع لها املتمكنون أنفسهم ،على أال تكون هذه املكافأة هي الهدف والغاية من سلوكيات التمكين ،وإنما
نتيجة لها.
 .6تدعيم الذات ،ويقصد بذلك دعم شعور العاملين بقوة تأثير هم من خالل األدوار املكلفين بها ،فبدال من الشكوى بأنهم آخر من يعلم ،وأنهم
مستضعفون ،فإن التمكين يجعلهم يحسون فعال بوجودهم ،وتأثيرهم في األحداث والقرارات.
 .7تعميق االلتزام ،يعد من أفضل املداخل لتوليد الطاقة اإلنسانية (الكبيس ي ،2006 ،ﺹ ،)141وتنشيط العقل اإلنساني وإرساء املنظمة
املتمكنة ،ودعم التمكين لدى العاملين فيها ،مع التفريق بين االلتزام الداخلي ذو التمكين العالي الذي بموجبه يسهم العاملون في تحديد األهداف
ورسم السياسات ،وتحديد الوسائل واألساليب ،وبين االلتزام الخارجي التمكين املتدني شبه امللزم ،والذي ال يكون األفراد بموجبه متحكمون بما
يجري ،وال يسألون عنه ،فهم ينفذون ما التزموا به ملنظماتهم.
أصبحت املناداة بمبدأ تمكين العاملين أهم صيحة في أساليب إدارة القرن الحالي ،والتمكين يعطي املزيد من املسؤوليات والسلطات رغم أن املديرين
يعتبرونه نوعا من التنازل من أوضاعهم الوظيفية ولكي يتم التطبيق الناجح للتمكين في املنظمات ،البد من توفر مجموعة من الشروط األساسية قبل
وأثناء وبعد عملية التمكين وهي (يوسف ،2004،ﺹ:)34
 .1تدريب العاملين ال يمكن أن تعطﻰ للعاملين السلطة في اتخاذ القرارات وهم يفتقدون املعرفة التي تمكنهم من ذلك.
 .2يجب أن تتشارﻙ اإلدارة والعاملين في نفس الرﺅية لكي ينجح التمكين (هايس ،ﺹ)140
 .3يحتاﺝ العاملون واملديرون على حد سواء إلى وجود مجموعة من القيم التي تتالئم مع املتغيرات السريعة املتالحقة ،فهي في حاجة إلى معايير
جديدة للسلوكيات واملعتقدات املختلفة على أن يتم توصيلها للعاملين بقوة دافعة تفقد الثقافة التقليدية مكانتها في نفوسهم ،أساس عملية
التمكين هو الثقة أي ثقة املديرين في العاملين.
 .4املنظمة التي ال تسمح باألخطاء مطلقا تجد صعوبة في تمكين العاملين أو األخذ باملخاطر حيث يخش ى املديرون الوقوﻉ في الخطأ أو ما يتبعه من
عقاب أو تغيير في املسار الوظيفي.
 .5التحول اليوم يحتاﺝ إلى الثقة في قدرات العاملين وإعطائهم الصالحيات والسلطات وسوف يقومون باألعمال بطريقة أفضل من اإلدارة ألنهم
أقرب منها من مواقف العمل اليومية.
وتتعدد نماذﺝ التمكين والتي يمكن أن تساعد على تحليل وفهم مفهوم تمكين العاملين ومنها :نموذﺝ ( :)Conger and Kanungo, 1988الذي
عرف التمكين كمفهوم تحفيزي للفاعلية الذاتية ،وتبنى الكاتبان نموذﺝ التحفيز الفردي للتمكين حيث تم تعريف التمكين " كعملية لتعزيز الشعور
بالفاعلية الذاتية للعاملين من خالل التعرف على الظروف التي تعزز الشعور بالضعف ،والعمل على إزالتها والتغلب عليها ،بواسطة املمارسات
التنظيمية الرسمية والوسائل الغير رسمية التي تعتمد على تقديم معلومات عن الفاعلية الذاتية " ،واقترح الكاتبان أن التمكين مماثل ملفهوم القوة
حيث يمكن النظر له من زاويتين األولى يمكن النظر للتمكين كاتجاه اتصالي – فالتمكين يدل ضمنا على تفويض السلطة أو القوة ،والثانية يمكن النظر
للتمكين أيضا كاتجاه تحفيزي ،فالتمكين يدل ضمنا وبكل بساطة على أكثر من معنى املشاركة في القوة أو السلطة ،ويظهر ذلك جليا في التعريف الذي
تبناه الكاتبان .
نموذﺝ سبريتزر الذي عرف التمكين (  ) Spreitzer, 1442-1456كمفهوم نف س ي يركز علي اتجاه العاملين نحو التمكين ،التي تظهر في الكفاية.
والثقة في القدرة على أداء املهام والشعور بالقدرة على التأثير في العمل وحرية االختيار في كيفية أداء املهام ،والشعور بمعني العمل ،أن تحقيق التمكين
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يبدأ بالتمكين النفس ي الذي يجلب قناعات العاملين واإلدارة بأهمية التمكين ،وعندما ترسخ هذه القناعات يتم تطبيق التمكين اإلداري بهدف توفير
البيئة املالئمة للتمكين ،هنالك نوعين من العوامل تسهم في تمكين العاملين وهي العوامل الخاصة بالفرد ذاته ،والعوامل الوظيفية املتمثلة في مرونة
املنظمة في تذويد العاملين باملعلومات.
قام ( )Thomas and Velthouse,1990بإكمال العمل الذي أنجزه ( ،)Conger and Kanungoوذلك ببناء نموذﺝ التمكين اإلدراكي
( ،)Cognitive Empowerment Modelوعرف التمكين كزيادة في تحفيز املهام الداخلية والتي " تتضمن الظروف العامة للفرد التي تعود بصفة
مباشر للمهمة التي يقوم بها ،والتي بدورها تنتج الرضا والتحفيز" ،وأشارا إلى أن التمكين يجب أن يبدأ من الذات ونظام املعتقدات ،ويتضمن نظام
املعتقدات كيفية النظرة للعالم الخارجي ومفهوم الذات ،الذي يشجع السلوكيات الهادفة وربطها مع أهداف ومنهجيات التمكين التي تطبق في املنظمة ،
وحدد الكاتبان أربع أبعاد نفسية للتمكين حيث اعتبرا أنها تمثل أساسا لتمكين العاملين وهي التأثير الحس ي أو اإلدراكي والكفاءة ،وإعطاء معنى للعمل،
وحرية االختيار .

الدراسة امليدانية:
أ .مجتمع وعينة الدراسة:
يتألف مجتمع الدراسة من جميع العاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء (املركز الرئيس ي) من هم على راس العمل ،واعتمدت الدراسة على
أسلوب املسح الشامل ملجتمع الدراسة ،وتمكن الباحثان توزيع استمارات االستبيان على جميع العاملين املستهدفين والبالغ عددهم ( )200وتم
استعادة ( )120استمارة ما نسبته  %60صالحة للتحليل بنسبة .%100
ب .تحليل البيانات الشخصية:
فيما يلي التوزيع التكراري والنسب املئوية للخصائص الديموغرافية للمبحوثين:
ً
جدول( :)2التوزيع التكراري ألفراد العينة وفقا للمتغيرات الديموغر افية
النوﻉ

العمر

املستوى التعليمي

سنوات الخبرة

الفئة

التكرار

النسبة

ذكر

68

%56.7

أنثى

52

%43.3

أقل من  30سنة

10

% 8.3

من  30وأقل من 40سنة

24

%20.0

من  40وأقل من 50سنة

48

%40.0

من 50وأقل من  60سنة

30

%25.0

 60سنة فأكثر

8

% 6.7

ثانوي

3

% 2.5

جامعي

84

% 7.0

فوق الجامعي

33

%27.5

أقل من 5سنوات

19

%15.8

 5وأقل من  10سنوات

26

%21.7

 10وأقل من  15سنة

41

%34.2

15وأقل من 20سنة

21

%15.5

 20سنة فأكثر

13

%10.8
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يتضح من الجدول ( )2أن غالبية أفراد العينة من فئة الذكور وتمثل %56.7من أفراد العينة الكلية ،بينما بلغت نسبة اإلناث في العينة
( .)%43.3وأن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين (من  40وأقل من  50سنة) سنة حيث بلغت نسبتهم  %40.0من أفراد العينة الكلية .كما أن
غالبية أفراد العينة من الجامعيين حيث بلغت بنسبتهم  %70.0من أفراد العينة الكلية ،كما بين الجدول أن غالبية أفراد العينة خبرتهم ( 10وأقل من
 15سنة) حيث بلغت نسبتهم .% 34.2
ج .تحليل البيانات األساسية:
يشتمل هذا املبحث على تحليل البيانات األساسية للدراسة من خالل حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيمة مربع كاي والقيمة
االحتمالية ( )،Sigلفقرات كل مجال كما مبينة بالجداول أدناه ،وقد تم تصحيح املقياس املستخدمة في الدراسة كاآلتي:
 الدرجة الكلية للمقياس هي مجموﻉ درجات املفردة على العبارات ( ،)3 = 5/ )5،4،3،2،1واألوساط املرجحة لهذه األوساط موضحة في الجدول ()3395
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جدول( :)3الوزن الوسط املرجح ملقياس الدراسة
أوافق بشدة
5

الخيار
الوزن

ال أوافق بشدة
1

ال أوافق
2

محايد
3

أوافق
4

املتوسط املرجح

1.79- 1.0

2.59- 1.8

3.39- 2.6

4.19- 3.4

5- 4.2

املصدر :عزعبد الفتاح ،مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام ( ،SPSSالقاهرة :دار النهضة العربية1982 ،م) ،ص. 541.

البعد األول :مفهوم االستراتيجية
جدول( :)4التوزيع النسبي والوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونتائج اختبار(كاي تربيع) لعبارات البعد األول :مفهوم االستراتيجية
العبارات

1

تتسم رسالة الشركة بالوضوح وسهولة الفهم

2

تعمل الشركة علي تحديد أهدافها
اإلستراتيجية بدقة
يشارﻙ العاملون في إعداد اإلستراتيجية علي
مستوي املنظمة

4

تتوافر لدي الشركة املوارد الالزمة لعملية
تصميم االستراتيجية
يشارﻙ العاملون في تنفيذ اإلستراتيجية علي
مستوي املنظمة

6

الهيكل التنظيمي الحالي للشركة يساعد على
انجاز املهام بكل سالسة ويسر،
ثقافة املنظمة مناسبة لالستراتيجيات علي
مستوي املنظمة

3

5

7

املتوسط العام

أو افق

النسبة %
محايد

أو افق
بشدة
41.7

ال أو افق

52.5

1.7

4.2

الوسط

االنحراف
املعياري

قيم كاي

sig

الداللة

ال أو افق
بشدة
0.00

4.13

0.70

96.6

0.00

قبول

33.3

50.8

5.8

8.3

1.7

4.05

0.93

108.0

0.00

قبول

28.3

52.5

9.2

6.7

3.3

3.95

0.97

101.9

0.00

قبول

33.3

47.5

10.0

5.8

3.3

4.01

0.98

90.7

0.00

قبول

37.5

49.2

5.0

6.7

1.7

4.14

0.91

113.7

0.00

قبول

35.8

41.7

7.5

10.0

5.0

3.93

1.13

72.0

0.00

قبول

48.3

34.2

7.5

5.8

4.2

4.16

1.07

96.6

0.00

قبول

36.8

46.9

6.6

6.7

2.7

4.07

0.95

0.97

0.00

0.00
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يالحظ من الجدول ( )4أن األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد األول تتراوح بين ( ) 4.16-3.93وهذه األوساط جميعها أكبر
من الوسط الفرض ي ( )3وهذا يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة موافقون علي ما جاء في
عبارات البعد األول (مفهوم االستراتيجية) ،كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات املجال البعد بين ( )1.13-0.70وهذه القيم تشير
إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة ،وهذه النتيجة تظهر جليا عند حساب املتوسط الحسابي
العام والذي بلغ ( )4.07وهو أعلى من الوسط الفرض ي ( )3كما بلغت قيمة (كاي تربيع) ( )97.0للجدول ككل وهي اعلى من قيمة (كاي تربيع) الجدولية
( )77.93معنوية عند مستوى داللة ( )0.05وهذا مؤشر على وجود اثر ملفهوم اإلدارة االستراتيجية .
البعد الثاني :تفويض الصالحيات
جدول( :)5التوزيع النسبي والوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونتائج اختبار(كاي تربيع) لبعد تفويض الصالحيات
العبارات
يفوﺽ املدير بعض صالحياته الي
1
املوظفين
يتاح للعاملين الحرية في تحديد
2
االسلوب املناسب ال نجاز اعمالهم
أمتلك الصالحيات في اتخاذ القرارات
3
الالزمة دون اللجوء الي املدير اثناء
تفويض ي
 4تثق الشركة في قدراتي علي اداء املهام
املوكلة لي بكفاءة
 5يقوم املدير بتشجيعي وإرشادي وال
يتدخل في عملي
املتوسط العام

أو افق بشدة
49.2

أو افق
35.0

النسبة %
محايد
5.0

ال أو افق
8.3

الوسط

االنحراف
املعياري

قيم كاي

sig

الداللة

ال أو افق بشدة
2.5

4.20

1.03

104.5

0.00

قبول

35.0

40.8

6.7

12.5

5.0

3.88

1.16

67.00

0.00

قبول

48.3

33.3

5.0

10.0

3.3

4.13

1.10

95.00

0.00

قبول

40.8

46.7

6.7

5.0

0.8

4.21

0.84

114.9

0.00

قبول

41.7

35.0

9.2

12.5

1.7

4.02

1.08

72.2

0.00

قبول

43.0

32.56

6.52

9.66

2.66

4.09

1.04

9.72

0.00

قبول
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يالحظ من الجدول رقم( )5أن األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد الثاني تتراوح بين ( )4.21 -3.88وهذه األوساط جميعها
أكبر من الوسط الفرض ي ( )3وهذا يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة ( )0.05وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة موافقون علي ما جاء
في عبارات البعد الثاني (تفويض الصالحيات) ،كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات البعد الثاني بين ( )1.16 -0.84وهذه القيم
تشير إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة ،أما املتوسط الحسابي العام فقد بلغ ( )4.09وهو اكبر
من الوسط الفرض ي ( )3كما بلغت قيمة (كاي تربيع) ( )90.72للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة (.)0.05
البعد الثالث :املشاركة في اتخاذ القرار
جدول( :)6التوزيع النسبي والوسط واالنحراف املعياري ونتائج اختبار (كاي تربيع) لبعد املشاركة في اتخاذ القرار
العبارات
1

2
3

تشجع الشركة املوظفين علي
املشاركة وتلقي املشاركة دعم
االدارة
يستطلع املدير اآلراء قبل اتخاذ
القرارات
أشارﻙ في حل املشاكل بالشركة

أو افق بشدة
35.8

أو افق
51.7

يقوم املدير بتشجيع العاملين علي
4
ابداء أرائهم في تخطيط وتنفيذ
العمل
يشجع املدير املناقشة الجماعية
5
ملتطلبات العمل
يطلعني رئيس ي علي املعلومات
6
الحديثة التي ترد لإلدارة ويشركني في
الشئون املهمة في الشركة
املتوسط العام

النسبة %
محايد
5.8

ال أو افق
3.3

الوسط

االنحراف
املعياري

قيم كاي

الداللة

sig

ال أو افق بشدة
3.3

4.13

0.91

120.5

0.00

قبول

45.8

39.2

3.3

7.5

4.2

4.15

1.07

103.1

0.00

قبول

25.0

55.0

5.8

10.0

4.2

3.86

1.03

108.0

0.00

قبول

30.8

48.3

9.2

5.8

5.8

3.92

1.07

86.3

0.00

قبول

29.2

57.5

1.7

5.0

6.7

3.97

1.05

133.7

0.00

قبول

27.5

54.2

1.7

8.3

8.3

3.84

1.16

109.9

0.00

قبول

32.35

50.98

4.58

6.65

4.42

3.97

1.05

110.25

0.00

 .0قبول

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي2019 ،م

يالحظ من الجدول ( )6بصفة عامة أن األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد الثالث تتراوح بين ( )4.54 -4.21وهذه األوساط
جميعها أكبر من الوسط الفرض ي ( )3وهذا يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة ( )0.05وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة موافقون
علي ما جاء في عبارات البعد الثالث (املشاركة في اتخاذ القرار) ،كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات البعد الثالث بين (- 0.91
 )1.16وهذه القيم تشير إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة ،أما املتوسط الحسابي العام فقد بلغ
( )3.97وهو اكبر من الوسط الفرض ي ( )3كما بلغت قيمة (كاي تربيع) ( )110.25للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة (.)0.05
البعد الرابع :التمكين النفس ي
جدول( :)7التوزيع النسبي والوسط واالنحراف املعياري ونتائج اختبار(كاي تربيع) لبعد التمكين النفس ي
العبارات
العمل الذي أقوم به علي درجة عالية من االهمية
1
بالنسبة لي
تعمل الشركة علي زيادة ثقة العاملين بأنفسهم
2
يتاح للعاملين الحرية في تحديد األسلوب املناسب
3
ال نجاز اعمالهم
تشجع الشركة العاملين علي اإلبداﻉ
4
يحظﻰ العامل بتقدير الشركة عندما ينجز عمال
5
جيدا
أقوم بعملي بشكل طبيعي بعيدا عن التوتر
6
والضغط النفس ي
املتوسط العام

أو افق بشدة
41.7

أو افق
51.7

النسبة %
محايد
1.7

ال أو افق
3.3

الوسط

االنحراف
املعياري

قيم كاي

الداللة

sig

ال أو افق بشدة
1.7

4.28

0.80

145.3

0.00

قبول

27.5
23.3

54.2
57.5

5.0
6.7

10.0
10.8

3.3
1.7

3.92
3.90

1.01
0.93

109.5
120.9

0.00
0.00

قبول
قبول

20.8
27.5

54.2
58.3

9.2
5.0

14.2
4.2

1.7
5.0

3.78
3.99

0.98
0.97

99.3
133.5

0.00
0.00

قبول
قبول

23.3

58.3

5.0

4.2

5.0

3.88

0.98

114.3

0.00

قبول

27.35

55.7

5.43

7.78

3.07

3.96

0.95

120.47

0.00

قبول
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يالحظ من الجدول ( )7بصفة عامة أن األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد الرابع تتراوح بين ( )4.28 -3.78وهذه األوساط
جميعها أكبر من الوسط الفرض ي ( )3وهذا يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة ( )0.05وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة موافقون علي
ما جاء في عبارات البعد الرابع (التمكين النفس ي) ،كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات البعد الرابع بين ( )1.01 -0.80وهذه القيم
تشير إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة ،أما املتوسط الحسابي العام فقد بلغ ( )3.96وهو اكبر
من الوسط الفرض ي ( )3كما بلغت قيمة (كاي تربيع) ( )120.47للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة (.)0.05
تحليل بيانات البعد الخامس :بيئة العمل
جدول( :)8التوزيع النسبي والوسط واالنحراف املعياري ونتائج اختبار(كاي تربيع) لبعد بيئة العمل
العبارات

النسبة %
محايد

أو افق بشدة

أو افق

27.5
30.0
34.2

55.0
53.3
55.0

5.8
5.0
2.5

23.3
25.8

55.8
55.0

5.0
7.5

8.3
4.2

25.8
27.76

47.5
53.6

9.2
5.83

11.7
6.80

املناخ التنظيمي يساعد علي إنجاز العمل بإتقان
1
تهتم الشركة بتطوير الثقافة التنظيمية
2
 3يحظﻰ التدريب باهتمام الشركة وذلك لرفع كفاءة
املوظفين
 4املدير املباشر قدوة يتعلم منه االخرين
 5تتسم بيئة العمل علي النمو والتحسين املستمر
والتعليم الذاتي
 6اجراءات فرﺹ الترقية في الشركة عادلة
املتوسط العام

الوسط

االنحراف
املعياري
0.98
1.05
0.99

113.7
110.2
134.3
108.7
109.3
70.3
107.75

ال أو افق
8.3
5.8
2.5

ال أو افق
بشدة
3.3
5.8
5.8

3.95
3.95
4.09

7.5
7.5

3.79
3.87

1.12
1.08

5.8
5.95

3.75
3.90

1.13
1.06

قيم كاي

الداللة

sig

0.000

قبول
قبول
قبول

0.000

قبول
قبول

0.000

قبول
قبول

0.000
0.000

0.000

0.000
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يالحظ من الجدول رقم ( )8بصفة عامة أن األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد الخامس تتراوح بين ( )4.09 -3.75وهذه األوساط
جميعها أكبر من الوسط الفرض ي ( )3وهذا يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة ( )0.05وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة موافقون علي
ما جاء في عبارات البعد الخامس (بيئة العمل) ،كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات البعد الخامس بين ( )1.13 -0.98وهذه القيم
تشير إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة ،أما املتوسط الحسابي العام فقد بلغ ( )3.90وهو اكبر
من الوسط الفرض ي ( )3كما بلغت قيمة (كاي تربيع) ( )107.75للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة (.)0.05
البعد السادس :املشاركة في فرق العمل
جدول ( :)9التوزيع النسبي والوسط واالنحراف املعياري ونتائج اختبار(كاي تربيع) لبعد املشاركة في فرق العمل
العبارات

في إدارتي يعمل األفراد بروح الفريق الواحد
1
يعمل االفراد معا لحل املشكالت التي
2
تواجههم
تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل
3
داخل الشركة
تدعم الشركة تشكيل فرق العمل
4
فرق العمل في الشركة قادرة علي تنفيذ ما
5
تتخذه من قرارات
املتوسط العام

النسبة %
أو افق
بشدة
31.7
22.5

ال أو افق

55.8
56.7

4.2
13.3

4.2
3.3

sig

ال أو افق
بشدة
4.2
4.2

4.06
3.90

0.95
0.92

130.0
115.4

0.000
0.000

قبول
قبول

25.8

59.2

6.7

4.2

4.2

3.98

0.93

134.8

0.000

قبول

26.7
34.2

52.5
54.2

13.3
3.3

3.3
5.8

4.2
2.5

3.94
4.11

0.95
0.90

100.4
129.1

0.000
0.000

قبول
قبول

55.68

8.16

4.16

3.86

4.00

0.93

121.94

0.000

قبول

28.18

أو افق

محايد

الوسط

االنحراف
املعياري

قيم كاي

الداللة

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي2019 ،م

يالحظ من الجدول رقم ( )9بصفة عامة أن األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد السادس تتراوح بين ( )4.11 -3.90وهذه
األوساط جميعها أكبر من الوسط الفرض ي ( )3وهذا يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة ( )0.05وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة
موافقون علي ما جاء في عبارات البعد السادس (املشاركة في فرق العمل) ،كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات البعد السادس بين
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( )0.95 -0.90وهذه القيم تشير إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة ،أما املتوسط الحسابي العام
فقد بلغ ( )4.00وهو اكبر من الوسط الفرض ي ( )3كما بلغت قيمة (كاي تربيع) ( )121.94للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة ()0.05
د .اختبار فرضيات الدراسة:
يتناول الباحثان في هذا املبحث مناقشة وتفسير نتائج الدراسة امليدانية وذلك من خالل املعلومات التي أسفرت عنها جداول تحليل البيانات
اإلحصائية.
الفرضية الفرعية األولى :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات
والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط والذي يقيس العالقة بين املتغير التابع (تفويض الصالحيات) واملتغير املستقل
(مفهوم االستراتيجية) وفيما يلي جدول يوضح نتائج التحليل:
جدول( :)10نتائج تحليل االنحدارللعالقة بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات
الفرضية الفرعية األولى

معامل االنحدار()B

العالقة بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات

0.43

معامل االرتباط R

0.69

معامل التحديد ()R2

0.48

مستوى املعنوية

قيمة T
7.06

0.0000

نتيجة العالقة
يوجد عالقة
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يتضح من الجدول رقم ( )10أن هنالك ارتباط طردي قوى بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل
االرتباط ( )Rوقيمة معامل االنحدار( )Bوذلك على النحو التالي:
 .1بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.69وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين (مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات) ،كما بلغت
قيمة معامل االنحدار ( ) 0.43وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود أثر طردي (ملفهوم االستراتيجية على تفويض الصالحيات في املجتمع موضع
الدراسة) وبالتالي فأن تغيير في (مفهوم االستراتيجية) بنسبة  %10يؤدى إلى إحداث تغيير في (تفويض الصالحيات) بمعدل (.)%4.3
 .2كما تشير نتائج التقدير إلى أن مفهوم االستراتيجية يؤثر في تفويض الصالحيات بنسبة  % 48حيث بلغت قيمة معامل التحديد ( )0.48بينما
املتغيرات األخرى تؤثر على املفهوم بنسبة .% 52
 .3كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات وفقا" الختبار ( )tعند مستوى
معنوية ( )%5حيث بلغت قيمة ( )tاملحسوبة ملعامل العالقة بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات ( )7.06بمستوى داللة معنوية
( )0.000وقيمة مستوى الداللة أقل من مستوى املعنوية .%5
وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي السابقة يتم قبول الفرضية الفرعية األولى والتي تنص على أنه (توجد عالقة ذات داللة احصائية بين مفهوم
االستراتيجية وتفويض الصالحيات).
الفرضية الفرعية الثانية :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار
والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدا م أسلوب االنحدار البسيط والذي يقيس العالقة بين املتغير التابع (املشاركة في اتخاذ القرار) واملتغير املستقل
(مفهوم االستراتيجية) وفيما يلي نتائج التحليل.
جدول ( :)11نتائج تحليل االنحدارللعالقة بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار
الفرضية الفرعية الثانية

معامل االنحدار()B

قيمة T

مستوى املعنوية

نتيجة العالقة

العالقة بين مفهوم االستراتيجية و املشاركة في اتخاذ القرار

0.56

8.78

0.0000

يوجد عالقة

معامل االرتباط R

0.77

معامل التحديد ()R2

0.59
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يتضح من الجدول رقم ( )11أن هنالك ارتباط طردي قوي بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل
االرتباط ( )Rوقيمة معامل االنحدار( )Bوذلك على النحو التالي:
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 .1بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.77وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين (مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار) ،كما بلغت
قيمة معامل االنحدار ( ) 0.56وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود اثر طردي (ملفهوم االستراتيجية و املشاركة في اتخاذ القرار في املجتمع موضع
الدراسة) وبالتالي فأن تغيير في (مفهوم االستراتيجية) بنسبة  %10يؤدى إلى إحداث تغيير في (املشاركة في اتخاذ القرار) بمعدل (.) %5.6
 .2كما تشير نتائج التقدير إلى أن مفهوم االستراتيجية يؤثر في املشاركة في اتخاذ القرار بنسبة  %59حيث بلغت قيمة معامل التحديد ( )0.59بينما
املتغيرات األخرى تؤثر على املفهوم بنسبة .% 41
 .3كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط ايجابية بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار وفقا" الختبار ( )tعند مستوى
معنوية ( )%5حيث بلغت قيمة ( ) tاملحسوبة ملعامل العالقة بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار ( )8.78بمستوى داللة معنوية
( )0.000وقيمة مستوى الداللة أقل من مستوى املعنوية .%5
وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي املوضحة أعاله يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على أنه (توجد عالقة ارتباطية موجبة بين مفهوم
االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار).
الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي
والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط والذي يقيس العالقة بين املتغير التابع ويمثله في الدراسة (التمكين النفس ي)
واملتغير املستقل ويمثله (مفهوم االستراتيجية) وفيما يلي جدول يوضح نتائج التحليل:
جدول ( :)12نتائج تحليل االنحدارللعالقة بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي
معامل االنحدار()B

الفرضية الفرعية الثالثة
العالقة بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي

0.56

معامل االرتباط R
معامل التحديد ()R2

0.76
0.59

قيمة T

8.76

مستوى املعنوية
0.000

نتيجة العالقة
يوجد عالقة

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي 2019م

يتضح من الجدول رقم ( )12أن هنالك ارتباط طردي قوى بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل
االرتباط ( )Rوقيمة معامل االنحدار( )Bوذلك على النحو التالي:
 .1بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.76وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين (مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي) ،كما بلغت قيمة
معامل االنحدار ( )0.56وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود أثر ايجابي (ملفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي في املجتمع موضع الدراسة)
وبالتالي فأن تغيير في (مفهوم االستراتيجية) بنسبة  %10يؤدى إلى إحداث تغيير في (التمكين النفس ي) بمعدل .%56
 .2كما تشير نتائج التقدير إلى أن مفهوم االستراتيجية يؤثر في التمكين النفس ي بنسبة  % 59حيث بلغت قيمة معامل التحديد ( )0.59بينما
املتغيرات األخرى تؤثر على املفهوم بنسبة .% 41
 .3كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط ايجابية بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي وفقا الختبار ( )tعند مستوى معنوية ()%5
حيث بلغت قيمة ( )tاملحسوبة ملعامل العالقة بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي ( )8.76بمستوى داللة معنوية ( )0.0000وقيمة
مستوى الداللة أقل من مستوى املعنوية .%5
وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي املوضحة في الفقرات السابقة يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على (توجد عالقة ذات داللة احصائية
بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي).
الفرضية الفرعية الرابعة :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل
والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط والذي يقيس العالقة بين املتغير التابع (بيئة العمل) واملتغير املستقل (مفهوم
االستراتيجية) وفيما يلي جدول يوضح نتائج التحليل:
جدول ( :)13نتائج تحليل االنحدارللعالقة بين مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل
الفرضية الفرعية الرابعة
العالقة بين مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل
معامل االرتباط R
معامل التحديد ()R2

معامل االنحدار()B
0.56
0.70

قيمةT
7.30

مستوى املعنوية
0.0000

نتيجة العالقة
يوجد عالقة

0.50

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي 2019م
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يتضح من الجدول رقم ( )13أن هنالك ارتباط طردي قوي بين مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط
( )Rوقيمة معامل االنحدار( )Bوذلك على النحو التالي:
 .1بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.70وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطية بين (مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل) ،كما بلغت قيمة معامل
االنحدار ( )0.56وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود أثر طردي (ملفهوم االستراتيجية في بيئة العمل في املجتمع موضع الدراسة) وبالتالي فأن
تغيير في (مفهوم االستراتيجية) بنسبة  %10يؤدى إلى إحداث تغيير فـي (بيئة العمل) بمعدل .5.6%
 .2كما تشير نتائج التقدير إلى أن مفهوم االستراتيجية يؤثر في بيئة العمل بنسبة  %50حيث بلغت قيمة معامل التحديد ( )0.50بينما املتغيرات
األخرى تؤثر على املفهوم بنسبة .% 50
 .3كما يتضح من نتائج الداللة أقل من مستوى املعنوية  ،%5وعلية يتم رفض فرﺽ العدم وقبول الفرﺽ البديل والذي يشير إلى وجود عالقة
ارتباط ايجابية بين مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل في املجتمع موضع الدراسة وفقا" الختبار ( )tعند مستوى معنوية ( )%5حيث بلغت قيمة ()t
املحسوبة ملعامل العالقة بين مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل ( )7.30بمستوى داللة معنوية ( )0.0000وقيمة مستوى الداللة أقل من مستوى
املعنوية .%5
وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي املوضحة في الفقرات السابقة يتم قبول الفرضية الفرعية الرابعة والتي تنص على (توجد عالقة ذات داللة احصائية
بين مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل).
الفرضية الفرعية الخامسة :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل
والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط والذي يقيس العالقة بين املتغير التابع (املشاركة في فرق العمل) واملتغير املستقل
(مفهوم االستراتيجية) وفيما يلي جدول يوضح نتائج التحليل:
جدول( :)14نتائج تحليل االنحدارللعالقة بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل
معامل االنحدار()B

قيمةT

مستوى املعنوية

نتيجة العالقة

العالقة بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل

0.51

9.44

0.0000

وجود عالقة

معامل االرتباط R
معامل التحديد ()R2

0.79
0.62

الفرضية الفرعية الخامسة

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي 2019م

يتضح من الجدول رقم ( )14أن هنالك ارتباط طردي قوي بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل
االرتباط ( )Rوقيمة معامل االنحدار( )Bوذلك على النحو التالي:
 .1بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.79وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين (مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل) ،كما بلغت
قيمة معامل االنحدار ( )0.51وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود أثر طردي (ملفهوم االستراتيجية في املشاركة في فرق العمل في املجتمع موضع
الدراسة) وبالتالي فأن تغيير في (مفهوم االستراتيجية) بنسبة  %10يؤدى إلى إحداث تغيير فـي (املشاركة في فرق العمل) بمعدل (.)%5.1
 .2تشير نتائج التقدير إلى أن مفهوم االستراتيجية يؤثر في املشاركة في فرق العمل بنسبة ( )%62حيث بلغت قيمة معامل التحديد ( )0.62بينما
املتغيرات األخرى تؤثر على املفهوم بنسبة (.)%38
 .3كما يتضح من نتائج التحليل أن الداللة أقل من مستوى املعنوية  ،%5وعلية يتم رفض فرﺽ العدم وقبول الفرﺽ البديل والذي يشير إلى وجود
عالقة ارتباط ايجابية بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل في املجتمع موضع الدراسة وفقا الختبار ( )tعند مستوى معنوية ()%5
حيث بلغت قيمة ( )tاملحسوبة ملعامل العالقة بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل ( )9.44بمستوى داللة معنوية ( )0.0000وقيمة
مستوى الداللة أقل من مستوى املعنوية .%5
وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي أعاله يتم قبول الفرضية الفرعية الخامسة والتي تنص على أنه (توجد عالقة ذات داللة احصائية بين مفهوم
االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل).
االستنتاجات واملقترحات:
 .1بينت نتائج الدراسة اتفاق عينة الدراسة على أن مفهوم اإلدارة االستراتيجية له أهمية كبيرة في ترسيخ مفهوم تمكين العاملين لدى املسئولين
بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء حيث أن الشركة تعمل على منح مزيد من الصالحيات واتاحتها لهم في أداء أعمالهم ،واشراكهم عمليات اتخاذ
القرارات ذات العالقة بأعمالهم ،ومنحهم الثقة الكافية ألدائها ،والعمل بروح فريق العمل.
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 .2كما أوضحت نتائج التحليل الى وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة بين مفهوم اإلدارة االستراتيجية وتفويض الصالحيات االمر الذي يشير الى
ثقة الشركة في قدرات العاملين على اداء املهام املوكلة لهم بكفاءة ،واتاحة مساحة مناسبة من الحرية للعاملين في تحديد االسلوب املناسب ال
نجاز أعمالهم.
 .3كما أظهرت نتائج التحليل إلى وجود عالقة ارتباط طردية موجبة وقوية بين مفهوم اإلدارة االستراتيجية ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات من
حيث أن االدارة الشركة تعمل على دعم وتشجيع العاملين على املشاركة وعلى ابداء أرائهم في تخطيط وتنفيذ العمل وتوفير ما يلزم من املعلومات
ألداء أعمالهم.
 .4وأيضا بينت نتائج التحليل إلى وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بين مفهوم اإلدارة االستراتيجية والتمكين النفس ي للعاملين بالشركة من خالل
زيادة ثقة الشركة العاملين بأنفسهم وتشجعهم على اإلبداﻉ واالبتكار ،وبتقدير الشركة للعاملين عند انجاز أعمالهم وتحفيزهم ودعمهم.
 .5كما أوضحت نتائج التحليل إلى وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بين مفهوم اإلدارة االستراتيجية وما توفره الشركة من بيئة عمل جاذبة
ومحافظة على ما تملكه الشركة من موارد بشرية حيث تهتم الشركة بتطوير الثقافة التنظيمية الخاصة بها وتشجع العاملين على النمو
والتحسين املستمر والتعليم الذاتي.
 .6كما أظهرت نتائج التحليل إلى وجود عالقة ارتباط طردية موجبة وقوية بين مفهوم اإلدارة االستراتيجية ومشاركة العاملين في فرق العمل من
خالل دعم الشركة تشكيل فرق العمل في حل املشكالت التي تواجههم بما يؤدي الى أن تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل داخل الشركة.
التوصيات:
من واقع نتائج الدراسة ،تتمثل أهم التوصيات في اآلتــي:
 .1يجب على الشركة أن تعمل على تعزيز وتفعيل دور العاملين ومشاركتهم في كافة فعاليات الشركة واستغالل قدراتهم بما يخدم مصلحة الشركة،
واالستفادة من خبراتهم املتراكمة في بناء استراتيجياتها املستقبلية وتحديد أهدافها اإلستراتيجية.
 .2يتعين على إدارة الشركة تتبع التغيرات التي تحدث في البيئة املحلية والعاملية بغية االستفادة من تأثيراتها في تطوير أنشطتها ،وإتاحة الفرصة
للعاملين من خالل إتاحة مساحة الح رية للعاملين في تحديد االسلوب املناسب ال نجاز اعمالهم واملساهمة في تحديد املشكالت ذات األثر طويل
املدى وتشخيص الفرﺹ املتاحة بما يمكن من استغالل قدراتهم ملواجهة التحديات املستقبلية.
 .3يجب بناء جدار من الثقة بين إدارة الشركة من جهة والعاملين من جهة أخرى من خالل تشجع العملين وحفزهم علي املشاركة في اتخاذ القرارات
بما يكفل تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة واألولويات اإلستراتيجية على املدى البعيد وعلي ابداء أرائهم في تخطيط وتنفيذ العمل.
 .4ضرورة أن تنظر الشركة تتعامل مع العاملين كنظام مترابط ومتناسق األجزاء من خالل توفير السبل والبرامج الكفيلة علي زيادة ثقة العاملين
بأنفسهم وتشجيعهم علي اإلبداﻉ والقيام بأعمالهم بشكل طبيعي بعيدا عن التوتر والضغط النفس ي.
 .5أن تعمل الشركة على رفع كفاءة العاملين من خالل االهتمام ببرامج التدريب وتطوير بيئة العمل والثقافة التنظيمية التي تساعد العاملين علي
النمو والتحسين املستمر والتعليم الذاتي وعلي إنجاز أعمالهم بإتقان.
 .6يتعين على الشركة بذل مزيد من الجهد في تحسين تشكيالت فرق العمل بما يضمن أن تسود الثقة بين أعضاءها داخل الشركة وبما يمكن تلك
التشكيالت من تنفيذ ما تتخذه من قرارات وحل ما تواجهه من مشكالت.
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Abstract:

This study aims to test the Impact of Strategic Management on the Employees Empowerment.
The main Hypothesis of the study was that: There is a positive correlation between Strategic Management
Concepts and the Dimensions of Employee Empowerment (delegation of Authority, Participation in Decisionmaking, Psychological Empowerment, Work Environment, and Participation in Team works). The study
sample consisted of (200) employees of the Sudanese Electricity Distribution Company. The descriptive
approach was used to analyze the study data and Questionnaire was the basic study tool. The study results
showed that the most of the study sample agreement that the concept of strategic management has a great
importance in solidification the concept of employees empowering at the Sudanese Electricity Distribution
Company. The study recommended that the most important of which that the company should work is to
strengthen and activate the role of employees and their participation in the company activities and exploit their
abilities to serve the interest of the company, and benefit from their accumulated experience in building future
strategies and define their strategic objectives.
Keywords: Strategic Management, Sudanese Electricity Distribution Company, Authorities Delegation,
Decision-making Participation, Physiological Empowerment, Work Environment, Participation in
Teamwork's.
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