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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
اتسممممت السـمممـنوات الماضمممية بتطمممورات وتحمممديات ائلمممة كمممان لهممما
انعكاسمماتها اإليجابيممة علممى ادارة الممموارد البشممرية .فمنممذ بدايممة 1980م
ومفهوم التمكين يحظى با تممام متاايمد ممن قبمل األكماديميين والممارسمين
المهتمممين بقضممية الممموارد البشممرية .وفممى ظممل المتغيممرات المتسممارعة فم
بيئمممة األعممممال والضمممغوط المرافقمممة للمنافسمممة العالميمممة تمممولى المنظممممات
اال تممممام لتبنمممى المفممما يم اإلداريمممة الحديثمممة لتحقيمممق الميممماة التنافسمممية.
وبالتال ليست مفاجائة أن تلجما العديمد ممن المنظممات لال تممام بموارد ما
البشممرية عممن طريممق تبنممى مفهمموم التمكممين .ومفهمموم التمكممين يهممتم بشممكل
رئممميل علمممى اقاممممة وتكممموين الثقمممة بمممين اإلدارة والعممماملين وتحفيممما م
ومشاركتهم ف اتخاذ القرار وكسمر الحمدود اإلداريمة والتنظيميمة الداخليمة
بممين اإلدارة والعمماملين  ،أو كممما يطلممق عليممة ف م أدبيممات اإلدارة

ممم

مقابل نحن  .فالشركات والمؤسسات الرائدة تدرك أن اال تمام بالعنصمر
البشرى و السبيل للمنافسة وتحقيق التميا .وال شك أن اال تمام بمفهوم
تمكممين العمماملين يشممكل عنصممراً أساسمميا ً للمؤسسممات والشممركات فم العممالم
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العرب خصوصا ً ف ظل التحديات والتغيرات المتسمارعة .وفقما لمذلك فمان
قطاع األعمال ف العالم العرب ف حاجة ماسمة للتغييمر وتبنمى ممارسمات
وسياسات تتالءم مع المتطلبات والتطورات المعاصرة.
ويعتبر موضوع دراسة تمكين العاملين ممن الموضموعات اإلداريمة
الحديثمة والتم لممم تحظممى حتممى امن با تمممام الدارسممين والبمماحثين .وعلممى
المرمم ممن شمعبية تمكممين العماملين اال أن أدبيمات التمكممين تنماع المى وجم
نظر شاملة فيما يتعلمق بمالمفهوم علمى انم
مختلمممل الظمممرول

1998:40

مالئمم لجميمع المنظممات فم

 .)Wilkinson,حيمممن تنحمممى تلمممك

األدبيات لتبنى وج نظر Anglo-Saxonبالرمم من تاايد االتجاه نحو
عالميممة اإلدارة .تممرجم أ ميممة الموضمموع الممذل تناقش م الورق مة الممى أنممة
خطوة على الطريق للتعرل على مفهوم تمكمين العماملين والتحمديات المى
قد تواج تطبيق ذا المفهوم ف بيئة األعمال العربية.
ما المقصود بالتمكين
أن تفهممم ممما المقصممود بممالتمكين ،ومعرفممة مختلممل نممماذج التمكممين
وخطمموات التنفيممذ تعتبممر الخطمموة األساسممية االولممى ف م الطريممق للتمكممين
الحقيقممى .وال يختلممل مفهمموم التمكممين عممن ميممره مممن المفمما يم االداريممة
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الحديثة حين تاخمر األدبيمات بالعديمد ممن التعماريل

Conger, and

 .)Caning, 1988; Wilkinson, 1998عمرل Murrel and
) Meredith (2000التمكين بأنة عندما يتم تمكمين شمخم مما ليتمولى
القيام بمسؤوليات أكبر وسلطة من خالل التدريب والثقة والدعم العاطف .
كمما عمرل ) Ginnodo ( 1997التمكمين بأنمة عنمدما يقموم كمل ممن
المديرين والموظفين بحل مشاكل كانت تقليديا ً مقصمورة علمى المسمتويات
العليا ف المنظمة .بينما عرل ) Shackletor ( 1995:130التمكمين
فلسفة اعطاء مايد من المسمؤوليات وسملطة اتخماذ القمرار بدرجمة اكبمر
لألفممراد فم المسممتويات الممدنيا

وقممارن الكاتممب بممين التمكممين والتفممويض.

فالتفويض عنمدما يقمرر الممدير أن يحمول بعمض صمالحيات عملمة لشمخم
آخر ألسباب محددة ،على سبيل المثال ،المسماعدة فم تطموير الممرؤول،
أو تفويض األعمال ذات المخاطر المنخفضة .أمما التمكمين فيعنمى توسميع
المسؤوليات المتعلقة بالمهام الحالية دون الحاجة لتغيير ا.
من خالل أدبيات التمكمين ،حمدد اتجا مان عاممان للتمكمين فم بيئمة العممل:
االتجاه االتصالى واالتجاة التحفياى .ويقصد باالتجاه االتصالى ف أدبيات
التمكمين العمليمة التم تمتم ممن أعلمى المى أسمفل

Conunger, and

 .)Kanungo, 1988ويعتقد أن التمكين يتم عندما تشارك المسمتويات
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العليا ف الهيكل التنظيم المستويات المدنيا فم السملطة

Spreizer,

 .)1995; Wilkinson, 1999وبالتمال  ،يتضممن التمكمين ممارسمات
كإثراء الوظيفة ،فرق اإلدارة الذاتية ،واستقاللية فرق العمل.
أما النمموذج التحفيماى فيركما علمى اتجماه العماملين نحمو التمكمين ،
الت تظهر ف الكفاية ،الثقة ف القدرة على اداء المهام ،الشعور بالقمدرة
علممى التممأثير ف م العمممل ،حريممة االختيممار ف م كيفيممة اداء المهممام ،الشممعور
بمعنى للعمل .)Conunger and Kanungo, 1988
أبعاد التمكين
حدد) Lashely and McGoldrick (1994أربع أبعاد
للتمكين يمكن أن توفر وسيلة لوصل أو تحديد يئة التمكين المستخدم
ف ال منظمة .وفيما يل عرضا ً لهذه األبعاد باختصار:
البعد األول  :المهمة )( Task
يهتم البعد األول بحرية التصرل الت تسمم للفرد الذل تم تمكينة من
اداء المهام الت وظل من أجلها .الى ال مدى يسمم للفرد المكن من
تفسير الجوانب الملموسة ومير الملموسة ف المنظمة كرضا العاملين
على سبيل المثال.
البعد الثان  :تحديد المهمة )( Task allocation
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البعد الثان يأخذ بعين االعتبار كمية االستقاللية المسؤول عنها
الموظل أو مجموعة الموظفين للقيام بمهام عملهم .الى ال مدى يتم
توجيههم ،أو يحتاجون للحصول على اذن إلنجاا المهام الت يقومون
بها؟ الى ال درجة توضم سياسات واجراءات المنظمة ما يجب القيام ب ،
ومن ثم تدرك الموظفين يقومون بانجاا المهام؟ الى ال مدى ناك
تضارب بين مسؤولية االستقاللية واأل دال المرسومة من قبل المديرين
لتحقيق األداء الفعال ؟
البعد الثالن :القوة )( Power
يأخذ بعين االعتبار الشعور بالقوة الشخصية الت يمتلكها األفراد
نتيجة تمكينهم .ما المهام الت يقوم بها األفراد الممكنين؟ الى ال مدى
السلطة الت يمتلكها الفرد محددة ف المهام؟ الى ال مدى تقوم اإلدارة
بجهود لمشاركة العاملين ف السلطة وتعايا شعور م بالتمكين؟
البعد الرابع :االلتاام )(Commitment
يأخذ بعين االعتبار اكتشال االفتراضات عن مصادر التاام األفراد
واالذعان التنظيمى ألسلوب محدد للتمكين.
البعد الخامل :الثقافة )( Culture
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بعد الثقافة يبحن الى ال مدى ثقافة المنظمة تعاا الشعور
بالتمكين .الى ال مدى يمكن وصل الثقافة كبيروقراطية ،موجة للمهمة،
األدوار ،أو التحكم.
نماذج التمكين
لبلمموأ أو االقتممراب مممن التمكممين تحتمماج كممل منظمممة أن تممتفهم التمكممين
وفقممما ً لظروفهممما ومحممميط البيئمممة الداخليمممة والخارجيمممة .وتظهمممر مراجعمممة
لألدبيات أمثلة لمختلل نماذج التمكين والت يمكن أن تسماعد علمى تحليمل
وفهممم مفهمموم التمكممين .سممول يعممرض الباحممن أ ممم النممماذج الت م تفسممر
التمكين ،ومنها:
نموذج ) Conger and Kanungo (1988
عمرل  Conger and Kanungoالتمكمين كمفهموم تحفيماى
للفاعلية الذاتية .وتبنى الكاتبان نموذج التحفيما الفمردل للتمكمين حيمن تمم
تعريل التمكمين

كعمليمة لتعايما الشمعور بالفاعليمة الذاتيمة للعماملين ممن

خممالل التعممرل علممى الظممرول الت م تعمماا الشممعور الضممعل والعمممل علممى
ااالتها والتغلب عليها بواسطة الممارسمات التنظيميمة الرسممية والوسمائل
الغيممر رسمممية الت م تعتمممد علممى تقممديم معلومممات عممن الفاعليممة الذاتيممة .
واقترح الكاتبان أن التمكين مماثل لمفهوم القوة حين يمكن النظر ل من
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ااويتين .أوالً :يمكن النظر للتمكين كمركب اتصال – فالتمكين يدل ضمنا ً
علمممى تفمممويض القممموة .ويمكمممن النظمممر للتمكمممين أيضممما كمركمممب تحفيممماى.
فالتمكين يدل ضمنا ً وبكل بساطة على اكثر من معنى المشماركة فم القموة
أو السلطة ،ويظهمر ذلمك جليما ً فم التعريمل المذل تبنماه الكاتبمان .ولتقريمر
مسمتوى التمكمين فم ال منظممة ،حمدد Conger and Kanungo
خمل مراحل لعملية التمكين ،وتتضمن:
المرحلة األولى :تشخيم الظرول داخمل المنظممة التم تسمبب فم
الشممعور بفقممدان القمموة بممين العمماملين .ويمكممن تصممنيل ممذه العناصممر الممى
عوامممل تنظيميممة كممالتغيرات التنظيميممة الرئيسممية ،المنمماي البيروقراطمم ،
الضغوط التنافسية ،ضعل نظام االتصاالت ،والمركاية العاليمة فم توايمع
للممموارد .أممما عناصممر أسمملوب األشممرال ونظممام المكافم ت فتشمممل التسمملط،
السلبية ،التحديد االعتباط للمكأفات ،ضعل قيم التحفيا ،ومياب اإلبداع.
وتشمممل عناصممر تصممميم العمممل ميمماب وضمموح الممدور ،ضممعل أو ميمماب
التممدريب والممدعم الفنم  ،نقممم السمملطة المناسممبة ،عممدم التحديممد المناسممب
للموارد ،األ دال الغير واقعية ،محدوديمة االتصمال بمين القيمادات االداريمة
والعممماملين ،المممروتين الشمممديد فممم العممممل ،وضمممعل التنممموع فممم العممممل
.)Conger, and Kanungo, 1988
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أن الحاجة لتبنى التمكين تكمون ضمرورية عنمدما يشمعر العماملين بضمعفهم
وعجا م داخل التنظيم .ولهذا البد أن تعمل اإلدارة على التقص والتعرل
على األسباب التم أدت المى ذلمك الشمعور .وعنمدما يمتم التعمرل علمى تلمك
الظرول يمكن للمنظمة أن تتبنى استراتيجية للتمكين الالة تلك الظرول.
المرحلممة الثانيممة :اسممتخدام أسمماليب اداريممة مثممل اإلدارة بالمشمماركة
ومتطلبات كتحديمد الهمدل ،اثمراء الوظيفمة ،والمكافمات المرتبطمة بمامداء.
ويجب أن يكون الهدل من استخدام تلك االسمتراتيجيات لميل فقمط الأالمة
الظمممرول والعواممممل الخارجيمممة المسمممببة لشمممعور العممماملين ولكمممن يجمممب
اسممتخدامها أيضما ً وبشممكل رئمميل فم تاويممد المرؤوسممين بمعلومممات عممن
فعاليتهم الذاتية.
المرحلة الثالثة :تقديم معلومات عن الفاعلية الذاتية للعاملين وذلمك
باستخدام أربع مصادر :المكاسب الغير فعالمة ،التجمارب المنجماة ،اإلقنماع
اللفظ  ،واالستثارة العاطفية.
المرحلممة الرابعممة :ونتيجممة السممتقبال المرؤوسممين لتلممك المعلومممات
سيشمممعر المرؤوسمممين بمممالتمكين ممممن خمممالل الايمممادة فممم الجهمممد المبمممذول،
وتوقعات األداء ،واالعتقاد بفعاليت الذاتية.
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المرحلممة الخامسممة :التغييممر فم السمملوك مممن خممالل اصممرار ومبممادأة
المرؤوسين إلنجاا أ دال المهمة المعطاة.
اختصمماراً ،يممرى الكاتبممان التمكممين العمليممة التم مممن خاللهمما يعتقممد
الفرد أن فاعليتم الذاتيمة تتحسمن  .أن تمكمن تعنمى أن تسمعى علمى تقويمة
اعتقاد الفرد بفاعليت الذاتية أو تعمل على أضمعال أو التقليمل ممن اعتقماد
الفرد بفقدانة للقوة .)Conger and Kanungo, 1988
نموذج ) Thomas and Velthouse ( 1990
قام  Thomas and Velthouseبإكمال العممل المذل أنجماه
Kanungo

and

 Congerفبنممممى نممممموذج التمكممممين االدراكممممى

 .cognitiveوعرفا التمكين كايادة ف تحفيا المهام الداخليمة والتم
تتضمن الظرول العامة للفرد الت تعود بصفة مباشمر للمهممة التم يقموم
بها الت بدور ا تنتج الرضا والتحفيا  .وأشارا الى أن التمكين يجب أن
يبدأ ممن المذات ونظمام المتعقمدات .ويتضممن نظمام المتقمدات كيفيمة النظمرة
للعالم الخارج ومفهوم الذات الذل يشجع السلوكيات الهادفة وربطها مع
أ دال ومنهجيات التمكين التم تطبمق فم المنظممة .وحمدد الكاتبمان أربمع
أبعاد نفسية للتمكين حين شعرا أنها تمثل أساسا ً لتمكين العاملين.
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 Sense of impactالتممأثير الحس م أو االدراكممى .ويقصممد بالتممأثير
الحس

الدرجة الت ينظمر للسملوك

علمى انم يمكمن أن تعممل اختالفما

فيما يتعلق بانجاا الهدل او المهمة الت بمدور ا تحمدن التمأثير المقصمود
ف بيئة الفرد  .ويقيم التأثير باالعتقاد بأن الفرد يمكن أن يؤثر ف عمل
امخرين وكذلك القرارات الت يمكن أن تتخذ على كل المستويات.
 Competenceالكفاية.

ويقصد بها الى ال درجة يمكمن للفمرد أداء

تلك األنشطة بمهارة عاليمة عنمدما يقوم/تقموم بالمحاولمة  .فماألفراد المذين
يتمتعمممون بالكفممماءة يشمممعرون بمممأنهم يجيمممدون المهمممام التممم يقوممممون بهممما
ويعرفون جيداً بأنهم يمكن أن يؤدوا تلك المهام بأتقان أن م بذلوا جهداً.
فالكفايممة شممعور الفممرد باإلنجمماا عنممد ادائممة أنشممطة المهممام الت م اختار مما
بمهممارة .والشممعور بالكفايممة يتضمممن اإلحسممال بممأداء المهممام بشممكل جيممد،
والجودة ف أداء المهام.
 meaningfulnessاعطممماء معنمممى للعممممل.

تهمممتم بقممميم الهمممدل أو

المهام الت يتم الحكم عليها من خمالل معمايير أو أفكمار الفمرد  .ويشممل
اعطمماء معنممى للعمممل مقارنممة بممين متطلبممات دور العمممل ومعتقممدات الفممرد
كاعتقاد الفرد مثالً أن المهام الت يقموم بهما ذات قيممة لمة .فإعطماء معنمى
للعمممل تعنممى أن يشممعر الفممرد بالفرصممة بممارسممت مهممام إلمممراض نبيلممة .
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فالشعور بالمعنى للعمل يمثل احساسما أن الفمرد فم طريمق يسمتحق جهمده
ووقتة ،وأنة يؤدى رسالة ذات قيمة.
Choice

تتضمن المسؤولية المسببة لتصرفات الفرد  .االختيار أن

يشمعر الفمرد بالفرصمة فم اختيمار المهمام ذات المعنمى لم وأدائهما بطريقمة
تبممدو مالئمممة .و ممذا الشممعور باالختيممار يمموفر شممعورا ً أن الفممرد حممراً ف م
اختياره ،واإلحسال بأنة قادراً على استخدام حكممة الشخصمى والتصمرل
من خالل تفهمة للمهمة الت يقوم بها.
التمكين كإستراتيجية ادارية
يجممب علممى المنظمممات الت م تسممعى الدخممال ثقافممة التمكممين أن تتبنممى
أسلوب لبناء نظم وعمليات الت تطلق قدرات وأمكانيات العاملين ،ويمكن
الى منظمة أن تحقق ذلك من خالل:
 التركيا على السلوك المرموب من قبل المنظمة.
 تغيير البناء التنظيم التقليدل للحصول على السلوك المرموب.
 بناء مناي من الثقة بين اإلدارة والعاملين.
 فتم قنوات االتصال ف جميع االتجا ات.
 تشجيع العاملين على التعلم والتطوير الذات .
 أيجاد فرق اإلدارة الذاتية.
 دعم مشاركة العاملين ف اتخاذ القرار.
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 التعامل مع الصراع التنظيم بفاعلية وكفاءة.
ولتحقيق ذلك البد من احدان تحول ف فكر واسمتراتيجية اإلدارة .وتعتممد
ثقافممة التمكممين علممى انممدماج ومشمماركة الجميممع كممل مممن اإلدارة والعمماملين
علممى حممداً سممواء لتحقيممق النجمماح .فممااللتاام ومشمماركة القيممادات االداريممة
شرط أساس إليجاد ثقافة شاملة للتمكين .وتمكين العاملين ال يعنمى بحمال
من األحوال سحب البساط من المديرين ولكمن التركيما بمدالً ممن ذلمك علمى
تمموفير الوقممت والجهممد للمممديرين للعمممل بكفمماءة .وقممد وصممل

Nixon

) (1994استراتيجية لتمكين العاملين من خمل نقاط ،وتتضمن:
 .1بناء الرؤية.
 .2تحديد األولويات.
 .3بناء وتطوير عالقات مع امالء العمل.
 .4توسيع شبكة العمل.
 .5استخدام دعم المجموعات الداخلية والخارجية.
ولخمم ) Cook (1994الخطموات األساسمية لعمليمة التمكمين
ف الخطوات التالية:
 ايجاد وبناء الرؤية.
 القيم.
 دور المديرين.
 تكوين فرق العمل.
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 التدريب.
 تحسين العمليات.
 المتابعة.
ايجاد وبناء الرؤية
يجب أن يتم دعمم رسمالة المنظممة بمالقيم االساسمية التم تمؤمن بهما
المنظمة .وتتضمن ذه الخطوة اعطاء العاملين حيا ومتسع للقيام بالعمل
واعطائهم كذلك الثقة الالامة التخاذ القرارات .وقد تمثل ذه الرؤية تحمد
حقيق نظراً لطبيعة النظرة التقليدية الت تعمل بها كثيمراً ممن المنظممات.
ولك يكتب لعملية التمكين النجاح البد أن تولية اإلدارة اال تمام والتفكيمر
الكافيين وتعمل على ربط برنامج التمكمين بأ مدال وقميم المنظممة .ويمرى
) Block ( 1987كممذلك أن بنمماء الرؤيممة تمثممل الخطمموة األولممى نحممو
التمكمممين .فالرؤيمممة تممماود المممموظفين باإلحسمممال

مممما المممذل سمممنقوم بممم

الحقا ً  ،وبالتال تقود م لالبداع  ،وتسمم لهم بأتخماذ قمرارات تصمب فم
االتجاة الذل تعتقد القيادة االدارية بانة صحيم.
دور المديرين
أحممد التغييممرات االساسممية التمم سممتحدن مممن جممراء تبنممى برنممامج
التمكمممممين سمممممتكون بمممممالطبع دور الممممممديرين ،فالممممممديرن بحاجمممممة لتغييمممممر
االدوارالتقليدية الت كانوا يقومون بها ف السابق .فخالل عملية التمكين
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يحتاج المديرين أن يلعبوا دور المسهل والمدرب للعاملين .فوجود الممدير
كمممدرب جمماء أساس م مممن عمليممة التمكممين .والهممدل مممن وجممود المممدير
كمممدرب تحسممين أداء العمممل مممن خممالل ايممادة قممدرات الممموظفين الدارتهممم
ألدائهم .فالمدرب شخم يهتم بكرامة الفرد اإلنسمانية ونمموه الروحم

(

) .Jones, 1995باإلضافة لذلك يشمكل الممدرب قيممة مضمافة للمنظممة
من خالل مساعدة العماملين علمى المتعلم والتطمور والنممو ( Phillips,
)  .1995فالمدرب يهيئ البيئة الصحية حين يشعر األفراد بقدرتهم علمى
اتخمماذ قممرارات ألنفسممهم عممن طريممق تطمموير الثقممة بممالنفل وبممامخرين.
فالمدرب ال يخبر الموظفين بمما يجمب أن يقومموا بم  ،ولكمن بمدالً ممن ذلمك
يقمموم علممى مسمماعدتهم ليصممبحوا فمم وضممع أفضممل مممن السممابق
) .)Brown,1997أحمممممد أدوار الممممممدير الرئيسمممممة التأكمممممد أن األفمممممراد
الممكنمممين يحصممملون لممميل فقمممط علمممى السممملطة ،ولكمممن يمكمممنهم الوصمممول
للمصممادر المطلوبممة التخمماذ وتنفيممذ القممرار .وبالتممال  ،يصممبم دور المممدير
تسهيل الوصول للموارد وليل فقط االحتفماظ بهما دون أسمباب مقنعمة .أن
التغييممر ف م دور ومسممؤوليات المممدير ف م البيئممة الت م توصممل بممالتمكين
يتطلب تغيير مماثل ف أسلوب وسلوك القيادة االدارية.
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أن تنفيذ برنامج لتمكين العاملين ليست بالعملية السهلة ،وانما م
عمليممة متشممابكة ف م عناصممر ا متداخلممة ف م مكوناتهمما وأبعاد مما ويعتمممد
نجاحها بالدرجة األولى على الثقة ف األفراد ،وتقبل عدم التأكد.
وقد حمدد )  Quinn and Spreitzer (1997أربمع روافمع أساسمية
تساعد أل منظمة ف تنفيذ برنامج متكامل للتمكين.
الرافعة األولى :الرؤية الواضحة والتحدل
يرمممب األفممراد الممذين يممتم تمكيممنهم بممأن يشممعروا بممأنهم علممى معرفممة
برؤيممة واسممتراتيجية اإلدارة العليمما .وقممد أشممار )( 1994

 Cookأن

التمكين يمكن أن يكون فعاالً ف حالة ربطة بأ دال المنظمة .حين تحتاج
اإلدارة العليممما أن تخلمممق اجماعممما حمممول رؤيمممة ورسمممالة المنظممممة والقممميم
واأل ممدال التمم تسممعى لتحقيقهمما .فعنممد ايضمماح رؤيممة ورسممالة المنظمممة
للعاملين ،فأنهم بال شك سيشعرون بامتالكهم القدرة على التصرل بحرية
فم عملهممم بممدالً مممن انتظممار األوامممر والتوجيهممات مممن المشممرفين .وتمموفر
رؤية المنظمة بالتأكيد تحدى للموظفين لبذل أقصى قدراتهم لتحسمين أداء
المنظممة وأدائهمم

Quinn and Spreitzer, 1997, Cook,

 .)1994وركا )  Lawler (1992علمى أ ميمة دور اإلدارة العليما فم
االتصال مع الموظفين بشكل فعال لنقل وتوصميل رؤيمة وتوضميم السملوك
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المرموب ب للوصول لألداء المطلوب لتحقيق األ دال .وأظهمرت دراسمة
) (cacciope, 1998أن برنامج التمكين المذل تبنتم Burswood
Hotel in Western Australia

 Resortلممم يحقممق كممل

التوقعات ويعود ذلمك لحقيقمة عمدم ربمط البرنمامج بأ مدال وأعممال الفنمدق
وادائممة .وقممد أدركممت ادارة الفنممدق ممذا األمممر وعملممت علممى تطمموير رسممالة
ورؤية يشارك فيها الجميع.
الرافعة الثانية :االنفتاح وفرق العمل
لك يشعر األفراد بأنة تم تمكينهم ،ال بد أن يشعروا أنهمم جماء ممن
ثقافة الشركة الت تعتبر األصول البشرية من أ م موارد المنظمة .فمالفرد
الذل يتم تمكين يجب أن يشعر أن األفراد فم ادارتمة أو وحدتم يمكمن أن
يعملوا سويا ً وبشكل جماع ف حل مشاكل العمل .وان أفكار العاملين يتم
احترامهمما وتؤخممذ علممى محمممل الجممد

Quinn and Spreitzer,

 .)1997واإليممممان بأعضممماء الفريمممق يتضممممن الثقمممة  ،)Trustويتفمممق
) Taborda ( 1999:3ف الدعوة أن التمكين الحقيقى يتطلب

الثقمة

بالفرد والعمل على ايجاد الثقة ليل فقط داخل أعضاء الفريق ولكمن فم
كممل أرجمماء المنظمممة .ويممرى )(1999

 Harariأن حريممة الوصممول

للمعلومات الحساسة تظهمر درجمة الثقمة داخمل المنظممة حيمن تعتبمر الثقمة
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أحممد المحتويممات األساسممية لتمكممين العمماملين .ويممدل تمموفر عنصممر حري مة
الوصول للمعلومات الحساسة لايادة االتصال داخل المنظممة ،مذا ويعتبمر
عنصر االنفتاح ف االتصال ضرورة لبرنامج تمكين العاملين ( Harari,
). 199; Kirkmord and Rosen, 2000
الرافعة الثالثة :النظام والتوجي
أفممماد األفمممراد الممكنمممين أن منظمممماتهم تممماود م بأ مممدال واضمممحة،
خطوط واضحة للسلطة ،ومهام ومسؤليات واضحة .فبينمما يتمتمع األفمراد
باالستقاللية ،فأنهم ف نفل الوقت على وعى بالحدود المرسمومة لحريمة
تصرفهم التخاذ القرار و م كمذلك علمى علمم بمسمؤولياتهم .فماألفراد المذين
يتم تمكيمنهم لمديهم أ مدال واضمحة ومرتبطمة بأ مدال المنظممة .وبحسمب
رأى

) Quinn and Spreitzer ( 1997فممأن وجممود نظممام

واضم للعاملين يحد ممن عمدم التأكمد والغمموض والمذى عمادة مما يصماحب
جهود التمكين .فقمد وجمد )  Spreitzer (1996أن نماك عالقمة قويمة
بممين مممموض الممدور والتمكممين .فاأل ممدال والمهممام الت م عممادة ممما تتميمما
بمرونة عالية تدخل عدم التأكد والغموض .فعل سبيل المثال ،مياب تحديد
الهدل قد يؤدى الى تضارب ف الهدل عبر العديد من اصحاب المصالم.
ومموض أو عدم وضوح خطوط السلطة قد يخلق كذلك عدم التأكد عنمدما
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يحاول األفراد ارضاء توقعات العديمد ممن أصمحاب المصمالم فم المنظممة.
وبناء على ذلك تساعد المعلومات على تقليل درجمة عمدم التأكمد ممن خمالل
ايمادة تفهمم األفمراد لبيئمة عملهمم ).( Suttonand Kahn, 1997
ويقترح ) Lawler ( 1992نوعين محمددين ممن المعلوممات الضمرورية
للتمكين:
 معلومات عن رؤية المنظمة.
 معلومات عن األداء.
فعندما يكون األفراد على معرفة باتجاة المنظمة ،فأنهم يشعرون بقدراتهم
على أخمذ المبمادرة .وكمذلك عنمدما يكونموا علمى تفهمم ومعرفمة تاممة بمأداء
اإلدارة الت يعملون بها ،فانهم يكونوا ف وضمع التخماذ القمرار او التماثير
علممى القممرارات لتحسممين األداء .أن رسممالة المنظمممة الت م تركمما علممى أن
المورد البشرى كعنصر حاسم من أصول المنظممة ترسمل رسمالة للعماملين
بأن المنظمة تقدر م.
الرافعة الرابعة :الدعم والشعور باممان
ف سبيل أن يشمعر األفمراد بمأن النظمام يموفر لهمم بيئمة تشمجع علمى
التمكممين ،يحتمماج أن يشممعر األفممراد بوجممود دعممم اجتممماعى مممن رؤسممائهم،
امالئهممممم فمممم العمممممل ،والمشممممرفين .فجهممممود الممممموظفين ألخممممذ المبممممادرة
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والمخاطرة يجب أن تعماا وتمدعم بمدالً ممن معاقبتهما .ففم حالمة فقمدان أو
ضعل الدعم االجتماع فأن الموظفين سيشعرون بمالقلق بشمأن الحصمول
علممى أذن قبممل القيممام بالتصممرل بممدالًمن طلممب الصممفم ف م حالممة ارتكمماب
اخطمماء .يجممب أن يتمموافر االعتقمماد لممدى األفممراد أن برنممامج التمكممين الممذل
تتبنممماه المنظممممة سيشمممكل عمليمممة دعمممم ومسممماندة للمممتعلم والتطممموير لمممدى
العاملين.
بيئة التمكين
يعتمد نجاح اسمتراتيجية التمكمين علمى بيئمة المنظممة وأسملوب تنفيمذ ا
لعمليمة التمكمين (Conger and Kanungo, 1988; Hardy
)  .and Lieba-O'Sullivan,1998فممإذا تممم ادارة بيئممة المنظمممة
وأسممملوب تنفيمممذ التمكمممين بقمممدرة وفاعليمممة فمممأن التمكمممين سممميعاا تحسمممين
اإلنتاجيممة ،الجممودة ،تقليممل التكمماليل ،تحقيممق المرونممة ف م العمممل ،ورفممع
مستوى الرضا الوظيفى Swenson, 1997; Nykodym et al.,
) .)1991; Wellinset al.,1991
أما اإلدارة السيئة أو الضعيفة الستراتيجيات التمكمين فأنهما تاعماع الثقمة
داخل المنظمة ) ،(Robinson, 1997الذل بدورة قد يؤدى أن يسمخر
الممموظفين مممن مبممادرة اإلدارة ).(Cunningham et al., 1996
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وبالتممال  ،ال يمكننمما النظممر الممى عمليممة تنفيممذ التمكممين بمعممال عممن البيئممة
الداخلية للمنظمة.
وقممد أشممار ) Mallak and Kurstedt (1996أن مسممتوى
التمكين يمرتبط بقموة ثقافمة المنظممة .ويعتقمد الباحثمان أن مفهموم التمكمين
دفع الى األمام اإلدارة بالمشاركة خطوة أبعد ألنها تتطلب أن ينمدمج الفمرد
ف ثقافة المنظمة ويتخذ قرارات تتميا باالستقاللية .لذا يرى Honold
) (1997أن مستوى التمكين سيتفاوت من منظمة ألخرى وسميعتمد علمى
مممدى تشممجيع وتسممهيل ثقافممة المنظمممة وبنائهمما التنظيمم لعمليممة التمكممين.
ويؤيمد ) Foster-Fishman and Keys (1995ذلمك حيمن يؤكمد
أنة ما لم تكون ثقافة المنظمة مالئمة ،فأن جهود تمكمين العماملين سميحكم
عليها بالفشل .حيمن يجمب أن تكمون اإلدارة علمى اسمتعداد للسمماح بايمادة
تحكممم العمماملين فمم عملهممم ،والسممماح لهممم كممذلك الوصممول بشممكل أكبممر
للمصادر الوقت ،االموال ،األفمراد ،والتكنلوجيما)  ،وتملكهمم لصمالحيات
أختيار اسلوب القيام العمل .وينبغ على اإلدارة كذلك أن توفر بيئة تسود
فيهمما الثقممة ،وتحمممل المخمماطرة .ممذا ويقتممرح الكاتبممان اسممتحالة تطبيممق
التمكين ف كل المنظمات ،ولكن يمكن تطبيقم عنمدما تتطمابق االحتياجمات
الداخليممة والخارجيممة وعنممدما يكممون لممدى األفممراد والنظممام االسممتعداد لتقبممل
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التغييممر .ويمكممن تحديممد تلممك االسممتعدادات مممن خممالل النظممر الممى مواضمميع
التحكم والقوة ،الثقة ،وأخذ وتقبل المخاطرة المتمثلمة حاليما ً فم المنظممة.
أن مبادرات التغيير يرجم لها النجاح وبشكل كبير عنمدما تمتالءم والثقافمة
التنظيميمة الحاليممة) .(Schein, 1985وبالتممال  ،فمأن مبممادرة التغييممر
يرجم أن يكتب لها النجاح بشكل أكبمر عنمدما تتغيمر ثقافمة المنظممة لخلمق
الظممرول المناسممبة للتمكممين ) .( Spreitzer, 1995وتلممك الظممرول
يمكن أن تتضمن اتجا مات وسملوكيات األفمراد وكمذلك الممارسمات الحاليمة
للتنظيم.
الثقافة التنظيمية والتمكين
جو رياً ،فالتنفيذ الفعال للتمكين يتطلب ثقافة تنظيمية جديدة.
وثقافة المنظمة تأخذ بعين االعتبار اتجا ات الفرد ،سلوكيات ،
والممارسات التنظيمية كعناصر ترتبط بحياة المنظمة Martin,
) .)1992ويقصد بثقافة المنظمة

أنماط من االفتراضات األساسية

الذل ابتدعت أو اكتشفت أو طورت مجموعة معينة خالل مراحل تعلمها
كيفية التصدى للمشاكل الناشئة ف بيئتها والتى اثبت نجاحها فاعتبرتها
صحيحة وفعالة ف جميع األحوال وتصلم ألن تنتقل بطريقة التعلم الى
االعضاء الجدد ف

ذه الجماعة كأسلوب ومنهج صحيم للتفكير
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واإلحسال واالدارك ف

كل ما ل عالقة بهذه المشاكل

( Schein,

) .1984:3وبالتال  ،تحدد ثقافة المنظمة اإلطار المرجع لألفراد داخل
التنظيم الت يتم توضيحها وتنظيمها من خالل الغايات التنظيمية،
السياسات ،األساطير ،الحكايات والطقول .(Schrivastava, and
) . .Schneider, 1984وجاء )Hofstede, et. Al (1990
معنى الثقافة التنظيمية الى ممارسات مثل الرموا ،األبطال ،الطقول،
وقيم مثل الجيد/والشرير ،والجميل/والقبيم ،العقالن  /ومير العقالن .
وفقا ً ) Hofstede et al. (1990يتم تحديد جانب القيم من الثقافة
التنظيمية بالثقافة الوطنية ،أما جانب الممارسات فيتم تحديد ا من قبل
المنظمة كوسيلة للتكيل مع المتطلبات البيئية للتغيير .فالثقافة الوطنية أو
الثقافة المشتركة للمجتمع تاثر على ثقافة المنظمة ،وبالتالى تأثر على
عملية التمكين .ذا ،يقود مفهوم الثقافة العديد من األسئلة حول تنفيذ
برنامج للتمكين ،ل تحتاج المنظمات لتغيير كل من جوانب القيم
والممارسة للثقافة التنظيمية؟ واذا كان ناك حاجة لتغيير كل من جوانب
القيم والممارسة ،كيل يمكن تغيير جوانب القيم؟
وجد ) Hofstede (1990أن المجتمعات تتألل من ثقافات
متعددة األبعاد:
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 التفاوت ف السلطة
 تجنب الغموض
 الفردية/الجماعية
 الذكورية/األنوثة
سنتطرق لبعدين أساسين من تصنيل  Hofstede et alأل ميتهما
ف عملية التمكين :التفاوت ف السلطة ،وتجنب الغموض.
التفاوت ف السلطة
يشكل التفاوت ف السلطة أحد االبعاد الثقافية الت حظيت بأ تمام
العديد من الباحثين ،ويقصد بتفاوت السلطة الى ال مدى يتوقع ويقبل
األفراد ان القوة مواعة بشكل متباين بين مختلل مستويات الهيكل
التنظيمى ) .(Hofstede, 1984, 1994كما يعكل مدى احترام
األفراد لهيكل السلطة والترتيب ف المنظمة .فاألفراد ف المجتمعات ذات
الثقافة المنخفضة ف التفاوت ف السلطة ،يعتقدون ف المشاركة ف
لسلطة بين الرئيل والمرؤول .أما األفراد ف المجتمعات ذات الثقافة
العالية ف تفاوت السلطة ،فيعتقدون ان يجب على المرؤول أن يلعب
دور الفرد الذل يتبع أوامر وتعليمات رئيسة .ويشير مفهوم تركيا
السلطة الى أن المجتمعات ذات التفاوت الكبير ف السلطة تفضل
المركاية ف الهياكل التنظيمية والمستويات االدارية المتعددة ف التنظيم.
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وفقا ً لتصنيل ) Hofsted (1980, 1994فالمنظمات ف
المجتمعات ذات الثقافة العالية ف التفاوت ف السلطة مثل الفلبين،
المكسيك ،فناويال ،سنغافورة ،وبعض الدول االسالمية ،األكثر ترجيحا ً أن
يتم تفضيل أسلوب المركاية ف اتخاذ القرار ،المركاية ف الهياكل
التنظيمية وتعدد المستويات االدارية ،والثقافة الموجهة نحو التحكم
والتوجي  .ويشكل احدان تغييرات أساسية ف فلسفة وثقافة المنظمة فيما
يتعلق بالسلطة والقوة أمرا جو ريا ً لتبنى ونجاح التمكين .فالمديرين ف
تلك المنظمات قد يشعرون بعدم ارتياحهم ف حالة تبنى التمكين ألنة قد
يؤدى الى مياب االحترام للسلطة الرسمية للمديرين .أما الموظفين قد
يشعرون بعدم االرتياح ف اتخاذ قرارات دون الرجوع الى المديرين
والحصول على أذن .و ذا الشعور قد يوجد ظرول وبيئة ال تسمم بإيجاد
بيئة ممكنة وبالتال فشل التمكين.
أما المنظمات ف المجتمعات ذات الثقافة المنخفضة ف التفاوت ف
السلطة كالنمسا ،السويد ،استراليا ،الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا
) ،( Hofstede, 1984, 1994فاألملب ترجيحا ً أن تتبنى المنظمات
األسلوب المركاى وتمكين العاملين.
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تجنب الغموض
بعد تجنب الغموض يتعامل مع الى ال مدى يشعر األفراد بالحاجة
لتجنب المواقل الغامضة والى ال مدى يمكن لألفراد ادارة تلك المواقل
من خالل التاود بأنظمة وتعليمات واضحة ورفض األفكار الجديدة .فف
المجتمعات الت تأتى ف مرتبة عالية من تجنب الغموض مثل اليونان،
البرتغال ،اليابان ،واألرجنتين،تشيل  ،بلجيكا ،وبعض الدول اإلسالمية (
) ،Hofestede, 1984, 1994يشعر األفراد بعدم االرتياح ف ظل
مياب الهياكل والسياسات واالجراءات .وال يرمب األفراد ف الحصول
على درجة عالية من الصالحيات .و ذا بدورة قد يؤدى أن تتبنى
المنظمات ف تلك المجتمعات نظام قيم موجهة نحو التحكم والتوجي
وبناء تنظيم ميكانيك جامد وبالتال قد ال يساعد على ايجاد بيئة
مناسبة لتبنى التمكين.
أما ف المجتمعات الت تأتى ف مرتبة متدنية من حين تجنب الغموض
كسنغافورة ،ونج كونج ،السويد ،الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا،
فان األفراد يشعرون بعدم االرتياح من النظام الذل يركا على السياسات
الصارمة .ويرمب األفراد ف الحصول على التمكين والمرونة ف اتخاذ
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القرارات بأنفسهم .فالمنظمات ف تلك المجتمعات على األرجم أن تتبنى
ياكل تنظيمية مرنة ،ولديها فرم أكبر لتنفيذ برامج للتمكين.
االعتقاد البارا أن التمكين كممارسة ادارية يمكن أن تتطابق مع
القيم الثقافية لبعض المجتمعات مقارنة مع مجتمعات اخرى.
ل المنظمات العربية جا اة لتبنى أو تطبيق مفهوم التمكين؟
 ف ظل ياكل تنظيمية جامدة.
 ف ظل قيادة ادارية تؤمن بالسلطة والقوة.
التدريب والتمكين
لك يمكن تنفيذ برنامج لتمكين العاملين ،تحتاج المنظمة أن تبذل
جهود حثيثة ومكثفة لتدريب المديرين والموظفين .ونوة Bowen
) and Lawler (1995: 80على أ مية التدريب الذل يحقق
للموظل اإلطالع الشامل على أنشطة الوظيفة الت يقوم بها .وأوضم
) Byhan (1997:28:30أن من بين خصائم المنظمات الممكنة
التدريب على قيادة التمكين ...التدريب على الوظيفة والمهارات الفنية...
التدريب على مهارات االتصال وحل المشاكل  .وذكر Gandz
) (1990:76أيضا

أن التدريب الفنى ،مهارات اتخاذ القرار ،مهارات
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التعامل مع فرق العمل متطلبات أساسية لتقبل التمكين وللحصول على
النتائج المأمولة .
وأكد ) Jones et al (1996الحاجة للتحول من مفهوم المراقبة
والتحكم الى مفهوم التمكين لك يمكن للعاملين المسا مة وانجاا العمل
بشكل أفضل .وذلك يتطلب بحسب  Jones et alتأكيد مهارات جديدة
للمديرين لتعظيم جهود العاملين .و ذه المهارات تتعلق باألشرال،
التسهيل والتيسير،االلتاام والثقة ،تقدير التعلم وتملك العاملين ،االندماج
مع قيم المنظمة ،التفويض ،والثقة الذاتية لألفراد الت تمثل صفة أساسية
لمشاركة العاملين ) .( Potter, 1994وقد أقترح Nicholls
) (1995برنامج تدريب للمديرين من ثالن مراحل .ف المرحلة األولى،
يتم تحليل القدرات الحالية ،ومساعدة العاملين للعمل بأقصى طاقاتهم
وقدراتهم .ف المرحلة الثانية ،المديرين بحاجة الستخدام أساليب المدرب
لجعل العاملين يبذلون جهد أكبر من قدراتهم الحالية .أما ف المرحلة
الثالثة ،فيتم الحصول على التاام العاملين من خالل مشاركتهم ف الرؤية
والقيم .وعند االنتهاء من المرحلة الثالثة بشكل نهائ يتم تحقيق التمكين
الكامل.
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القيادة والتمكين
االفتراض الرئيل ف فكرة التمكين أن سلطة اتخاذ القرار يجب أن
يتم تفويضها للموظفين ف الصفول األمامية لك يمكن تمكينهم
لالستجابة بصورة مباشرة لطلبات العمالء ومشاكلهم واحتياجاتهم.
ويتضم أن فكرة التمكين تتطلب التخل عن النموذج التقليدل للقيادة
الذل يركا على التوجي الى قيادة تؤمن بالمشاركة والتشاور .و ذا
بدورة يتطلب تغيير جذرل ف أدوار العمل ومن ثم العالقة بين المدير
والمرؤوسين .بالنسبة لدور المدير يتطلب التحول من التحكم والتوجي
الى الثقة والتفويض ،أما بالنسبة لدور المرؤوسين فيتطلب التحول من
أتباع التعليمات والقواعد الى المشاركة ف اتخاذ القرارات .ويبرا دور
القيادة التحويلية حين يمثل تمكين العاملين أحد الخصائم الت تميا
القيادة التحويلة عن القيادة التبادلية .حين يتميا القيادة التحويلة بأتباع
أساليب وسلوكيات تشجع على تمكين العاملين كتفويض المسؤوليات،
تعايا قدرات المرؤوسين على التفكير بمفرد م ،وتشجيعهم لطرح أفكار
جديدة وابداعية ) .) Dvir et. Al., 2002ويرى Bennis and
) Nanus ( 1985أن القائد العظيم يعمل على تمكين امخرين
لمساعدتهم على تحويل رؤيتهم الى حقيقة المحافظة عليها .حين يؤكد
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الكاتبان أن القادة الذين يتمتعون بسلوك تحويل لديهم القدرة على امداد
مرؤ وسيهم بالطاقة واإللهام لتمكينهم من التصرل عن طريق امداد م
برؤية للمستقبل بدالً من االعتماد على أسلوب العقاب والمكأفات.
فالقيادات الت تملك الرؤية يمكن أن تخلق مناي المشاركة وتهيؤ
الظرول المساعدة للتمكين الت عن طريقها يستطيع الموظفين أن
يأخذوا على عاتقهم السلطة التخاذ القرارات الت تعمل على تحقيق
الرؤية .وبجانب امداد الموظفين بالرؤية ،فالقيادة التحويلة تتميا
بقدرتها على خلق السلوك اإللهام الذل يعاا الفاعلية الذاتية للعاملين
للوصول الى الهدل ) .( Bassand Avolio,1993وتتميا القيادات
الت لديها توقعات وطموحات عالية بقدرتها على تعايا الفاعلية الذاتية
للموظفين وتحفيا م لبناء المبادرة الفردية لتحقيق الهدل

Eden,

.) 1992
وقد قدمت دراسة ) Quinn and Spreitzr (1997رؤية
متعمقة لكيفية تغيير سلوك القيادة لك يمكن للتمكين أن يضرب بجذور
ف المنظمة .حين طرحا مجموعتين من األسئلة الت تحتاج من كل مدير
أو مشرل أن يجد اجابة لها:
المجموعة األولى :بعض األسئلة الصعبة
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 اذا كان الشعور بوضوح الرؤية االستراتيجية احد الخصائم
الرئيسة للبيئة الممكنة ،ل أعمل بصورة مستمرة لتوضيم ادرا ك
األفراد الذين يعملون تحت قيادت باالتجاة االستراتيجى ؟
 اذا كان االنفتاح وفرق العمل من خصائم البيئة الممكنة ،ل
اعمل جا داً وبصورة مستمرة لمشاركة واندماج األفراد الذين
يعملون تحت قيادت ؟
 اذا كان النظام والتحكم من خصائم البيئة الممكنة ،ل اعمل
بصورة مستمرة لتوضيم التوقعات المتعلقة باأل دال والمهام
وخطوط السلطة لألفراد الذين يعملون تحت قيادت ؟
 اذا كان الدعم واممان من خصائم البيئة الممكنة ،ل عملت
بصورة مستمرة على حل النااعات والصراعات فيما بين األفراد
الذين يعملون تحت قيادت ؟
المجموعة الثانية :بعض األسئلة الصعبة
 الى ال مدى لدى شعور بمعنى العمل الذل اقوم ب  ،وما يجب على
ان اقوم ب لايادت ؟
 الى ال مدى لدى احسال بالقدرة على التأثير والقوة ،وما يجب
على أن أقوم ب لايادت ؟
 الى ال مدى لدى شعور بالكفاية والثقة للقيام بتنفيذ عمل  ،وما
يجب على أن أقوم ب لايادت ؟
 الى ال مدى لدى شعور باالستقاللية والقدرة على االختيار ،وما
يجب على أن أقوم ب لايادت ؟
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وتظهر ذه األسئلة أنة قبل أن نبدأ بالعمل على أيجاد بيئة عمل يمكن
من خاللها تمكين امخرين ،يجب أن نبدأ أوال بتمكين أنفسنا .حين يجب
على القيادة االدارية أن تكون مثالً يحتذل ب من قبل العاملين ،وتبدأ
بعملية التغيير الذاتية .و ناك بعض األعمال الت يمكن أن يقوم بها القائد
ليصبم نموذجا ً ايجابيا يقتدل ب العاملين كأن يعلن قيم واضحة ويدعمها
بالسلوك والممارسة ،وأن يكون مثاالً يحتذى ب .
السؤال ،ما مواصفات القيادات االدارية الت تدير منظماتنا ف الوطن
العرب  ،و ل تلك القيادات على استعداد لتقبل مفهوم التمكين؟
 ف ظل عدم ثقتها بقدراتها.
 ف ظل عدم وجود رؤية واضحة.
 ف ظل مياب القدوة االدارية.
 ف ظل مياب القدرة على االختيار.
خطوات لتنفيذ تمكين العاملين
المنظمات الت تفكر ف تنفيذ برنامج لتمكين العاملين تحتاج أن تتفهم
تبنى التمكين ليست بحال من األحوال أختيار سهل .وقد أوضم عدد من
الكتاب أن تمكين العاملين عملية يجب أن تنفذ على مراحل .وحدد
) Bowen and Lawler ( 1992ثالن مستويات من التمكين ف
المنظمات تتراوح من التوجة للتحكم الى التوجة لالندماج .وأوضم
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)Caudron (1995:30

أن األسلوب التدريج أفضل الطرق

لتمكين فرق العمل ..فالمسؤوليات لإلدارة الذاتية واتخاذ القرار يجب أن
تعهد للموظفين بعد التأكد من حسن أعداد م  .وأوصى Ford and
) Fottler (1995:26أيضا بالتنفيذ التدريجى لتمكين العاملين
فأالسلوب التدريجى يركا أوال على محتوى الوظيفة ومن ثم يتم الحقا ً
أشراك الموظفين الممكنين ف اتخاذ القرارات المتعلقة ببيئة الوظيفة .
وخالل مرحلة التمكين يمكن لالدارة متابعة تقدم الموظفين لتقييم
أستعداد م ومستوى ارتياح المديرين لتخلى عن السلطة .ونقترح
الخطوات التالية لتنفيذ عملية تمكين العاملين:
الخطوة األولى :تحديد أسباب الحاجة للتغيير
أول خطوة يجب أن يقرر المدير لماذا يريد أن يتبنى برنامج لتمكين
العاملين .وضم السبب أو األسباب من وراء تبنى التمكين .لتبنى
التمكين أسباب مختلفة .ل السبب:
 تحسين خدمة العمالء.
 رفع مستوى الجودة.
 ايادة اإلنتاجية.
 تنمية قدرات ومهارات المرؤوسين.
 تخفيل عب العمل عن المدير.
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وأيا كان السبب أو األسباب ،فأن شرح وتوضيم ذلك للمرؤوسين يساعد
ف الحد من درجة الغموض وعدم التأكد .ويبدأ المرؤوسين ف التعرل
على توقعات اإلدارة نحو م ،وما المتوقع منهم .ويجب على المديرين
أيضا ً شرح الهيئة والشكل الذل سيكون علية التمكين .يحتاج المديرين
لتقديم أمثلة واضحة ومحددة للموظفين ما يتضمن المستوى الجديدة
للسلطات .حين البد أن يحدد المدير بشكل دقيق المسؤوليات الت ستعهد
للموظفين من جراء التمكين.
الخطوة الثانية :التغيير ف سلوك المديرين
أحد التحديات الهائلة الت يجب أن يتغلب عليها المديرين اليجاد
بيئة عمل ممكنة تتصل بتعلم كيفية التخلى .قبل المض قدما ً وبشكل جدل
ف تنفيذ برنامج للتمكين ناك حاجة ماسة للحصول على التاام ودعم
المديرين .فقد أشار ) Kizilos (1990أن العديد من المديرين قد
أمضى العديد من السنوات للحصول على القوة والسلطة وفى الغالب
يكون مير رامب ف التخل أو التناال عنها .وبالتال يشكل تغيير
سلوكيات المديرين للتخل عن بعض السلطات للمرؤوسين خطوة
جو رية نحو تنفيذ التمكين.
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الخطوة الثالثة :تحديد القرارات يشارك فيها للمرؤوسين
أن تحديد نوع القرارات الت سيتخلى عنها المديرين للمرؤوسين
تشكل أحد أفضل الوسائل بالنسبة للمديرين والعاملين للتعرل على
متطلبات التغيير ف سلوكهم .فالمديرين عادة ال يحبذون التخل عن
السلطة والقوة الت اكتسبو ا خالل فترة بقائهم ف السلطة .لذا يفضل أن
تحدد اإلدارة طبيعة القرارات الت يمكن أن يشارك فيها المرؤوسين
بشكل تدريج  .يجب تقييم نوعية القرارات الت تتم بشكل يوم حتى
يمكن للمديرين والمرؤوسين تحديد نوعية القرارات الت يمكن أن يشارك
فيها المرؤوسين بشكل مباشر.
الخطوة الرابعة :تكوين فرق العمل
بكل تأكيد البد أن تتضمن جهود التمكين أستخدام أسلوب الفريق.
وحتى يكون للمرؤوسين القدرة على ابداء الرأل فيما يتعلق بوظائفهم
يجب أن يكونوا على وعى وتفهم بكيفية تأثير وظائفهم على مير م من
العاملين والمنظمة ككل .وأفضل الوسائل لتكوين ذلك اإلدراك أن يعمل
المرؤوسين بشكل مباشر مع أفراد آخرين .فالموظفين الذين يعملون
بشكل جماع تكون أفكار م وقراراتهم أفضل من الفرد الذل يعمل
منفرداً .وبما أن فرق العمل جاء أساس من عملية تمكين العاملين فأن
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المنظمة يجب أن تعمل على اعادة تصميم العمل حتى يمكن لفرق العمل
أن تبرا بشكل طبيعى.
الخطوة الخامسة :المشاركة ف المعلومات
لك يمكن للمرؤوسين من اتخاذ قرارات أفضل للمنظمة فأنهم
يحتاجون لمعلومات عن وظائفهم والمنظمة ككل .يجب أن يتوفر
للموظفين الممكنين فرصة الوصول للمعلومات الت تساعد م على تفهم
كيفية أن وظائفهم وفرق العمل الت يشتركوا فيها تقدم مسا مة لنجاح
المنظمة .فكلما توفرت معلوما ت للمرؤوسين عن طريقة أداء عملهم
كلما اادت مسا متهم.
الخطوة السادسة :اختيار األفراد المناسبين
يجب على المديرين اختيار األفراد الذين يمتلكون القدرات
والمهارات للعمل مع االخرين بشكل جماعى .وبالتال يفضل أن تتوافر
للمنظمة معايير واضحة ومحددة لكيفية اختيار األفراد المتقدمين للعمل.
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الخطوة السابعة :توفير التدريب
التدريب أحد المكونات األساسية لجهود تمكين العاملين .حين يجب
أن تتضمن جهود المنظمة توفير برامج مواد تدريبية كحل المشاكل،
االتصال ،ادارة الصراع ،العمل مع فرق العمل ،التحفيا لرفع المستوى
المهارى والفنى للعاملين.
الخطوة الثامنة :االتصال لتوصيل التوقعات
يجب أن يتم شرح وتوضيم ما المقصود بالتمكين ،وماذا يمكن أن
يعنى التمكين للعاملين فيما يتعلق بواجبات ومتطلبات وظائفهم .ويمكن
أن تستخدم خطة عمل اإلدارة وأداء العاملين كوسائل لتوصيل توقعات
اإلدارة للموظفين .حين يحدد المديرين للمرؤوسين أ دال يجب تحقيقها
كل سنة ،وتلك األ دال يمكن أن تتعلق بأداء العمل أو التعلم والتطوير.
الخطوة التاسعة :وضع برنامج للمكاف ت والتقدير
لك يكتب لجهود التمكين النجاح يجب أن يتم ربط المكاف ت
والتقدير الت يحصل عليها الموظفين بأ دال المنظمة .يجب أن تقوم
المنظمة بتصميم نظام للمكاف ت يتالءم واتجا ها نحو تفضيل أداء العمل
ف خالل فرق العمل.
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الخطوة العاشرة :عدم استعجال النتائج
ال يكمن تغيير بيئة العمل ف يوم وليلة .يجب الحذر من مقاومة التغيير
حين سيقاوم الموظفين أى محاولة اليجاد برنامج يمكن أن يضيل على
عاتقهم مسؤوليات جديدة .وبما أن تبنى برنامج للتمكين سيتضمن تغيير،
فأننا نتوقع أن تأخذ اإلدارة والموظفين وقتهم إلجادة المتطلبات الجديدة
لبرنامج التمكين .وبالتال يجب على اإلدارة عدم استعجال الحصول على
نتائج سريعة .فالتمكين عملية شاملة وتأخذ وقتا ً وتتضمن جميع األطرال
ف المنظمة.
معوقات تطبيق التمكين ف المنظمات العربية
قد تواج المنظمات العربية بعض المعوقات الت قد تحد من قدرتها على
تطبيق تمكين العاملين ،ومن تلك المعوقات ،ما يلى:
 البناء التنظيم الهرم .
 المركاية الشديدة ف سلطة اتخاذ القرارت.
 خول اإلدارة العليا من فقدان السلطة.
 عدم الرمبة ف التغيير.
 خول اإلدارة الوسطى من فقدان وظائفهم والسلطة.
 خول العاملين من تحمل السلطة والمسألة.
 األنظمة واالجراءت الصارمة الت ال تشجع على المباداة واالبتكار.
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 السرية ف تبادل المعلومات.
 ضعل نظام التحفيا.
 تفضيل بأسلوب القيادة االدارية التقليدية.
 ضعل التدريب والتطوير الذات .
 عدم الثقة االدارية.
 عدم مالءمة نظام المكاف ت.
 اختالل ف أ دال كل من اإلدارة والعاملين.
االقتراحات
وإلنجاح عملية التمكين ف بيئة المنظمات العربية ،نقترح ما يلى:
 تطبيق اإلدارة العقائدية.
 االتجاه نحو البناء التنظيم المرن.
 التحول لتطبيق مفهوم القيادة التحويلية.
 بناء المنظمة الت تشجع على التعلم الذات .
 السماح بتداول المعلومات.
 التحول من نظام األشرال القائم على التوجية والتحكم.
 اعادة النظر ف نظام المكاف ت.
 توفر التدريب المالئم للقيادات االدارية.
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الخالصة
أوضحنا ف مقدمة الورقة األ تمام المتاايد للمنشأت بمفهوم تمكين
العاملين ،وبينا أن ذا األتجاة عائد للضغوط الت تتعرض لها المنشأت
لأل تمام بموارد ا البشرية لتحقيق المياة التنافسية .والمنظمات العربية
مدعوة لالستجابة بصورة سريعة لتلك الضغوط ،وال يمكن أن يشكل نمط
اإلدارة التقليدل والقائم على أسلوب اإلدارة من أعلى الى أسفل النموذج
الذل يسهل االستجابة السريعة للتغيرات المتسارعة .والواقع يظهر أن
مصطلم تمكين العاملين لم يحظى باال تمام المناسب من قبل الباحثين
والممارسين ،و ذا بدورة أثر على كفاءة تنمية الموارد البشرية.
أن مصطلم تمكين العاملين كمفهوم أدارى حدين جدير بالبحن
والدراسة ،ولكن التحدل الحقيق الذل يواج المنظمات العربية كيفية
وضع ذا المفهوم موضع التطبيق .حين أظهرت الدراسات أن نجاح
استراتيجية يعتمد على بيئة المنظمة وأسلوب تنفيذ ا للتمكين .واالعتقاد
البارا أن التمكين كممارسة ادارية يمكن أن تتطابق مع القيم الثقافية
لبعض المجتمعات مقارنة مع مجتمعات أخرى.
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وأخيراً ،يتضم أن تطبيق تمكين العاملين ليست بحال من األحوال
اختيار سهل ،وانما عملية متشابكة ف عناصر ا متداخلة ف مكوناتها
وأبعاد ا.
وختمنا ذه الورقة بتوضيم بعض العناصر الت تحد من تطبيق
تمكين العاملين ف بيئة المنظمات العربية.
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