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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مقدمة

في ظؿ المتغيرات المتسارعة في بيئة األعماؿ والضغوط المرافقة لممنافسػة العالميػة تػولى
المنظم ػػات امهتم ػػاـ لتبن ػػى المف ػػاهيـ اإلداري ػػة الحدية ػػة لتحقي ػػؽ الميػ ػزة التنافس ػػية .وبالت ػػالي ليس ػػت
مفاجاءة أف تػولى العديػد مػف المؤسسػات والشػركات أهتمامػاً ممحوظػاً بمواردهػا البشػرية عػف طريػؽ
تبنػػى مفمػػوـ التمكػػيف لمػػا لػػم مػػف أةػػر فعػػاؿ عمػػى تحسػػيف األداء والرضػػاء الػػوظيفي .ويمػػتـ مفمػػوـ
التمكيف بشكؿ رئيس عمى إقامة وتكويف الةقة بيف اإلدارة والعامميف وتحفيزهـ ومشاركتمـ في اتخاذ
القػرار وكسػػر الحػػدود اإلداريػػة والتنظيميػػة الداخميػػة بػػيف اإلدارة والعػػامميف أو كمػػا يطمػػؽ عميػػة فػػي
أدبيػػات اإلدارة " هػػـ " مقابػػؿ "نحػػف" .فالشػػركات والمؤسسػػات ال ارئػػدة تػػدرؾ أف امهتمػػاـ بالعن ػػر
البشرى هو السبيؿ لممنافسة وتحقيؽ التميز.

وم شػػؾ أف امهتمػػاـ بمفمػػوـ تمكػػيف العػػامميف يشػػكؿ عن ػ اًر أساسػػياً وحاسػػماً لممؤسسػػات
والشػػركات فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية خ و ػاً فػػي ظػػؿ امتجػػا نحػػو تبنػػى وتطبيػػؽ المفػػاهيـ
اإلدارية الحديةة كإدارة الجودة الشاممة إعادة هندسة العمميات اإلدارية والتخطيط الشامؿ لألداء.
حيث يمةؿ تمكيف العامميف أحد المتطمبات األساسية لنجاح تطبيؽ المفاهيـ اإلدارية الحديةة .وفقػا
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لذلؾ فاف الشركات والمؤسسات في المممكة العربية السعودية في حاجة ماسة لتبنى ةقافة تنظيميػة
وممارسات إدارية حديةة تتالءـ مع المتطمبات والتطورات المعا رة.

ويعتبر موضوع دراسة تمكيف العامميف مف الموضػوعات اإلداريػة الحديةػة التػي لػـ تحظػى
حتػػى ا ف باهتمػػاـ الدارسػػيف والبػػاحةيف فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية .وبػػالر ـ مػػف شػػعبية تمكػػيف
العامميف إم أف أدبيات التمكيف تنزع إلػى وجػم نظػر شػاممة فيمػا يتعمػؽ بػالمفموـ عمػى انػم " مالئػـ
لجميع المنظمػات فػي مختمػؼ الظػروؼ"  .)Wilkinson, 1998:40حيػث تنحػى تمػؾ األدبيػات
لتبنى وجم نظر Anglo-Saxonبالر ـ مف تزايد امتجا نحو عالمية اإلدارة.

وتنب ػػع أهمي ػػة الورق ػػة م ػػف تػ ػوافر عن ػ ػريف ممم ػػيف األوؿ يتمة ػػؿ ف ػػي تق ػػديـ إط ػػار نظ ػػري
لمفاهيـ تمكيف العػامميف واسػتراتيجيات ومنػاهل التمكػيف لتختػار الشػركات والمؤسسػات فػي المممكػة
العربية السعودية ما يتالءـ مع بيئتما الةقافيػة أمػا العن ػر الةػاني فػي هػذ الورقػة يتضػمف تقػديـ
إطار مقترح لتمكيف العامميف.

تم ػػدؼ الورق ػػة إل ػػى تق ػػديـ إط ػػار مف ػػاهيمي لتمك ػػيف الع ػػامميف وع ػػرض أله ػػـ اس ػػتراتيجيات
ومناهل التمكيف يمكف لممؤسسات والشركات في المممكة العربية السعودية أف تفاضؿ بينما لتختار
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مػػا يناسػػئ بيئتمػػا الةقافيػػة .كمػػا سػػتقدـ إطػػا ار مقترح ػاً لتمكػػيف العػػامميف .وأخي ػ اًر تخػػتـ هػػذ الورقػػة
باقتراح خطوات لتنفيذ برنامل لتمكيف العامميف.

ما المقصود بالتمكين
أف تفمػػـ مػػا المق ػػود بػػالتمكيف ومعرفػػة مختمػػؼ نمػػاذج التمكػػيف وخط ػوات التنفيػػذ تعتبػػر
الخطػوة األساسػػية األولػى فػػي الطريػػؽ لمتمكػيف الحقيقػػي .وم يختمػؼ مفمػػوـ التمكػػيف عػف يػػر مػػف
المفاهيـ امدارية الحديةة حيث تزخر األدبيات بالعديد مف التعاريؼ

Conger, and Caning,

 .)1988; Wilkinson, 1998عرؼ ) Murrel and Meredith (2000التمكيف بأنة عنػدما
يػػتـ تمكػػيف شػػخي مػػا ليتػػولى القيػػاـ بمسػػؤوليات أكبػػر وسػػمطة مػػف خػػالؿ التػػدريئ والةقػػة والػػدعـ
العػػاطفي .كمػػا عػػرؼ )( 1997

 Ginnodoالتمكػػيف بأنػػة عنػػدما يقػػوـ كػػؿ مػػف المػػديريف

والمػػوظفيف بحػػؿ مشػػاكؿ كانػػت تقميػػدياً مق ػػورة عمػػى المسػػتويات العميػػا فػػي المنظمػػة .بينمػػا عػػرؼ
) Shackletor ( 1995:130التمكيف " فمسفة إعطاء مزيد مف المسؤوليات وسػمطة اتخػاذ القػرار
بدرجة اكبر لألفراد في المستويات الدنيا " وقارف الكاتئ بيف التمكيف والتفويض .فالتفويض عندما
يقرر المدير أف يحوؿ بعض

الحيات عممة لشخي آخر ألسػبائ محػددة عمػى سػبيؿ المةػاؿ

المساعدة في تطوير المرؤوس أو تفويض األعماؿ ذات المخاطر المنخفضة .أما التمكيف فيعنى
توسيع المسؤوليات المتعمقة بالمماـ الحالية لموظيفة دوف الحاجة لتغييرها.
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مػػف خػػالؿ أدبيػػات التمكػػيف حػػدد اتجاهػػاف عامػػاف لمتمكػػيف فػػي بيئػػة العمػػؿ :امتجػػا امت ػػالى
وامتجاة التحفيزي .ويق د بامتجا امت الى في أدبيات التمكيف العممية التػي تػتـ مػف أعمػى إلػى
أس ػػفؿ  .)Conunger, and Kanungo, 1988ويعتق ػػد أف التمك ػػيف ي ػػتـ عن ػػدما تش ػػارؾ
المسػػتويات العميػػا فػػي الميكػػؿ التنظيمػػي المسػػتويات الػػدنيا فػػي السػػمطة

;Spreizer, 1995

 .)Wilkinson, 1999وبالتالي يتضمف التمكيف ممارسات كإةراء الوظيفة فرؽ اإلدارة الذاتيػة
واستقاللية فرؽ العمؿ.
أما النموذج التحفيزى فيركػز عمػى اتجػا العػامميف نحػو التمكػيف التػي تظمػر فػي الكفايػة
الةقة في القدرة عمى أداء المماـ الشعور بالقدرة عمى التأةير في العمؿ حرية امختيػار فػي كيفيػة
أداء المماـ الشعور بمعنى لمعمؿ .)Conunger and Kanungo, 1988
أبعاد التمكين
حدد) Lashely and McGoldrick (1994أربػع أبعػاد لمتمكػيف يمكػف أف تػوفر وسػيمة
لو ػ ػػؼ أو تحديػ ػػد هيئػ ػػة التمكػ ػػيف المسػ ػػتخدـ فػ ػػي إي منظمػ ػػة .وفيمػ ػػا يمػ ػػي عرض ػ ػاً لمػ ػػذ األبعػ ػػاد
باخت ار:
البعد األول :المهمة )( Task
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يمتـ هذا بحرية الت رؼ التي تسمح لمفرد الذي تـ تمكينة مف أداء المماـ التي وظؼ مػف أجممػا.
والػػى إي مػػدى يسػػمح لمفػػرد المكػػف مػػف تفسػػير الجوانػػئ الممموسػػة و يػػر الممموسػػة فػػي المنظمػػة
كرضا العامميف عمى سبيؿ المةاؿ.
البعد الثاني :تحديد المهمة )( Task allocation
يأخػػذ هػػذا البعػػد بعػػيف امعتبػػار كميػػة امسػػتقاللية المسػػؤوؿ عنمػػا الموظػػؼ أو مجموعػػة
الموظفيف لمقياـ بمماـ عمممـ .والى إي مدى يتـ توجيممـ أو حاجتمـ لمح وؿ عمى إذف إلنجاز
المماـ التي يقومػوف بمػا والػى إي درجػة توضػح سياسػات واجػراءات المنظمػة مػا يجػئ القيػاـ بػم
وم ػػف ة ػػـ إعط ػػاء الفر ػػة لمم ػػوظفيف لمقي ػػاـ بإنج ػػاز المم ػػاـ وال ػػى إي م ػػدى هن ػػاؾ تض ػػارئ ب ػػيف
مسؤولية امستقاللية واألهداؼ المرسومة مف قبؿ المديريف لتحقيؽ األداء الفعاؿ
البعد الثالث :القوة )( Power
أف أوؿ الخطوات في التب ر والتعمؽ في مفموـ التمكػيف يرتكػز عمػى د ارسػة مفمػوـ القػوة
وكيفيػػة تأةيرهػػا عمػػى عمميػػة التمكػػيف س ػواء مػػف ناحيػػة وجمػػة نظػػر القيػػادة أو العػػامميف عمػػى حػػد
سواء .ويأخذ بعد القوة بعيف امعتبار الشعور بالقوة الشخ ية التي يمتمكما األفراد نتيجة تمكينمـ.
مػػا الممػػاـ التػػي يقػػوـ بمػػا األفػراد الممكنػػيف والػػى إي مػػدى السػػمطة التػػي يمتمكمػػا الفػػرد محػػددة فػػي
المماـ والى إي مدى تقوـ اإلدارة بجمود لمشاركة العامميف في السمطة وتعزيز شعورهـ بالتمكيف
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البعد الرابع :االلتزام )(Commitment
يأخذ هذا البعد بعيف امعتبار اكتشاؼ امفتراضات عف م ادر التزاـ األفراد واإلذعاف التنظيمي
ألسموئ محدد لمتمكيف .ويت ؿ بعد املتزاـ بالمواضيع المت مة بزيادة تحفيز األفراد مف خالؿ
توفير احتياجات الفرد لمقوة وامحتياجات امجتماعية وزيادة الةقة بالنفس.
البعد الخامس :الثقافة )( Culture
يبحػػث هػػذا البعػػد فػػي مػػدى قػػدرة ةقافػػة المنظمػػة عمػػى تعزي ػز الشػػعور بػػالتمكيف .والػػى إي
مدى يمكف و ؼ الةقافة كبيروقراطية موجة لممممة األدوار أو التحكـ .فالةقافة التنظيمية التي
تو ؼ بالقوة والتحكـ مف ير المحتمػؿ أف تػوفر بيئػة مالءمػة لنجػاح التمكػيف .بػؿ عمػى األرجػح
قد تشكؿ عائقاً لبيئة التمكيف.
يعتمد نجاح استراتيجية التمكيف عمى بيئة المنظمة وأسموئ تنفيذها لعممية التمكيف (Conger
)  .and Kanungo, 1988; Hardy and Lieba-O'Sullivan,1998فػإذا تػـ إدارة بيئػة
المنظمة وأسموئ تنفيذ التمكيف بقدرة وفاعمية فأف التمكيف سيعزز تحسيف اإلنتاجية الجودة تقميؿ
التكػػاليؼ تحقيػػؽ المرونػػة فػػي العمػػؿ ورفػػع مسػػتوى الرضػػا الػػوظيفي
) .)Nykodym et al., 1991; Wellinset al.,1991
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;Swenson, 1997

أمػ ػ ػػا اإلدارة السػ ػ ػػيئة أو الضػ ػ ػػعيفة مسػ ػ ػػتراتيجيات التمكػ ػ ػػيف فأنمػ ػ ػػا تزعػ ػ ػػزع الةقػ ػ ػػة داخػ ػ ػػؿ المنظمػ ػ ػػة
)1997

 (Robinson,ال ػ ػػذي ب ػ ػػدورة ق ػ ػػد ي ػ ػػؤدى أف يس ػ ػػخر الم ػ ػػوظفيف م ػ ػػف مب ػ ػػادرة اإلدارة

) .(Cunningham et al., 1996وبالتػالي م يمكننػا النظػر إلػى عمميػة تنفيػذ التمكػيف بمعػزؿ
عف البيئة الداخمية لممنظمة.
وقػػد أشػػار ) Mallak and Kurstedt (1996أف مسػػتوى التمكػػيف يػرتبط بقػػوة ةقافػػة
المنظمػػة .ويعتقػػد الباحةػػاف أف مفمػػوـ التمكػػيف دفػػع إلػػى األمػػاـ اإلدارة بالمشػػاركة خطػػوة أبعػػد ألنمػػا
تتطمػئ أف ينػدمل الفػرد فػي ةقافػة المنظمػة ويتخػذ قػ اررات تتميػز بامسػتقاللية .لػذا يػرى Honold
) (1997أف مسػتوى التمكػيف سػيتفاوت مػػف منظمػة ألخػرى وسػيعتمد عمػػى مػدى تشػجيع وتسػػميؿ
ةقافػػة المنظم ػة وبنائمػػا التنظيمػػي لعمميػػة التمكػػيف .ويؤيػػد

Foster-Fishman and Keys

) (1995ذلػػؾ حيػػث يؤكػػد أنػػة مػػا لػػـ تكػػوف ةقافػػة المنظمػػة مالئمػػة فػػأف جمػػود تمكػػيف العػػامميف
سيحكـ عميما بالفشؿ .حيث يجئ أف تكوف اإلدارة عمى استعداد لمسماح بزيادة تحكـ العامميف في
عممم ػ ػػـ والس ػ ػػماح لم ػ ػػـ ك ػ ػػذلؾ الو ػ ػػوؿ بش ػ ػػكؿ أكب ػ ػػر لمم ػ ػػادر الوق ػ ػػت األمػ ػ ػواؿ األفػ ػ ػراد
والتكنموجيا) وتممكمـ ل الحيات اختيار أسموئ القياـ العمؿ .وينبغي عمى اإلدارة كذلؾ أف توفر
بيئػػة تسػػود فيمػػا الةقػػة وتحمػػؿ المخػػاطرة .هػػذا ويقتػػرح الكاتبػػاف اسػػتحالة تطبيػػؽ التمكػػيف فػػي كػػؿ
المنظمات ولكف يمكف تطبيقم عندما تتطػابؽ امحتياجػات الداخميػة والخارجيػة وعنػدما يكػوف لػدى
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األف ػراد والنظػػاـ امسػػتعداد لتقبػػؿ التغييػػر .ويمكػػف تحديػػد تمػػؾ امسػػتعدادات مػػف خػػالؿ النظػػر إلػػى
مواضػػيع الػػتحكـ والقػػوة الةقػػة وأخػػذ وتقبػػؿ المخػػاطرة المتمةمػػة حالي ػاً فػػي المنظمػػة .أف مبػػادرات
التغيير يرجح لما النجاح وبشكؿ كبير عندما تتالءـ والةقافة التنظيمية الحالية).(Schein, 1985
وبالتالي فأف مبػادرة التغييػر يػرجح أف يكتػئ لمػا النجػاح بشػكؿ أكبػر عنػدما تتغيػر ةقافػة المنظمػة
لخمػػؽ الظػػروؼ المناسػػبة لمتمكػػيف ) .( Spreitzer, 1995وتمػػؾ الظػػروؼ يمكػػف أف تتضػػمف
اتجاهات وسموكيات األفراد وكذلؾ الممارسات الحالية لمتنظيـ.
جوهرياً يتطمئ تنفيذ الفعاؿ لمتمكيف ةقافػة تنظيميػة جديػدة .حيػث يتطمػئ تطبيػؽ التمكػيف
تغييػػر ةقافػػة التنظػػيـ القديمػػة وتبنػػى ةقافػػة تنظيميػػة جديػػدة مسػػاندة لمتمكػػيف .و تأخػػذ ةقافػػة المنظمػػة
بعيف امعتبار اتجاهات الفرد سموكياتم والممارسات التنظيمية كعنا ر ترتبط بحياة المنظمػة
) .)Martin, 1992ويق ػد بةقافػة المنظمػة " أنمػاط مػف امفت ارضػات األساسػية الػذي ابتدعتػم أو
اكتشفتم أو طورتم مجموعة معينة خالؿ مراحؿ تعممما كيفية الت دي لممشاكؿ الناشئة فػي بيئتمػا
التي اةبت نجاحما فاعتبرتما

حيحة وفعالة في جميع األحػواؿ وت ػمح ألف تنتقػؿ بطريقػة الػتعمـ

إلػػى األعضػػاء الجػػدد فػػي هػػذ الجماعػػة كأسػػموئ ومػػنمل

ػػحيح لمتفكيػػر واإلحسػػاس وامدارؾ فػػي

كػؿ مػا لػم عالقػة بمػذ المشػاكؿ ") .( Schein, 1984:3وبالتػالي تحػدد ةقافػة المنظمػة اإلطػار
المرجع ػػي لألفػ ػراد داخ ػػؿ التنظ ػػيـ الت ػػي ي ػػتـ توض ػػيحما وتنظيمم ػػا م ػػف خ ػػالؿ الغاي ػػات التنظيمي ػػة
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السياسػات األسػاطير الحكايػات والطقػوس). .(Schrivastava, and .Schneider, 1984
وجزء ) Hofstede, et. Al (1990معنى الةقافة التنظيمية إلى ممارسات مةؿ الرموز األبطاؿ
الطقوس وقيـ مةؿ الجيد/والشرير والجميؿ/والقبيح العقالني /و ير العقالني .وفقاً Hofstede
) et al. (1990ي ػػتـ تحدي ػػد جان ػػئ الق ػػيـ مػػف الةقاف ػػة التنظيميػ ػة بالةقاف ػػة الوطني ػػة أم ػػا جان ػػئ
الممارسات فيتـ تحديدها مف قبؿ المنظمة كوسيمة لمتكيػؼ مػع المتطمبػات البيئيػة لمتغييػر .فالةقافػة
الوطنية أو الةقافة المشتركة لممجتمع تأةر عمى ةقافة المنظمة وبالتالي تأةر عمى عممية التمكيف.
هػػذا يقػػود مفمػػوـ الةقافػػة العديػػد مػػف األسػػئمة حػػوؿ تنفيػػذ برنػػامل لمتمكػػيف هػػؿ تحتػػاج المنظمػػات
لتغييػػر كػػؿ مػػف جوانػػئ القػػيـ والممارسػػة لمةقافػػة التنظيميػػة واذا كػػاف هنػػاؾ حاجػػة لتغييػػر كػػؿ مػػف
جوانئ القيـ والممارسة كيؼ يمكف تغيير جوانئ القيـ
وجد ) Hofstede (1990أف المجتمعات تتألؼ مف ةقافات متعددة األبعاد:
 التفاوت في السمطة
 تجنئ الغموض


الفردية/الجماعية

 الذكورية/األنوةة
سنتطرؽ لبعديف أساسيف مف ت نيؼ  Hofstede et alألهميتمما في عممية التمكيف :التفاوت
في السمطة وتجنئ الغموض.
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التفاوت في السمطة
يشكؿ التفاوت في السمطة أحد األبعاد الةقافية التي حظيت باهتماـ العديد مف الباحةيف
ويق د بتفاوت السمطة إلى إي مدى يتوقع ويقبؿ األفراد أف القوة موزعة بشكؿ متبايف بيف
مختمؼ مستويات الميكؿ التنظيمي (Hofstede, 1984, 1994).كما يعكس مدى احتراـ األفراد
لميكؿ السمطة والترتيئ في المنظمة .فاألفراد في المجتمعات ذات الةقافة المنخفضة في التفاوت
في السمطة يعتقدوف بأهمية المشاركة في السمطة بيف الرئيس والمرؤوس .أما األفراد في
المجتمعات ذات الةقافة العالية في تفاوت السمطة فيعتقدوف انم يجئ عمى المرؤوس أف يمعئ
دور الفرد الذي يتبع أوامر وتعميمات رئيسة .ويشير مفموـ تركيز السمطة إلى أف المجتمعات
ذات التفاوت الكبير في السمطة تفضؿ المركزية في المياكؿ التنظيمية والمستويات امدارية
المتعددة في التنظيـ.
وفقاً لت نيؼ ) Hofsted (1980, 1994فالمنظمات في المجتمعات ذات الةقافة
العالية في التفاوت في السمطة مةؿ الفمبيف المكسيؾ فنزويال سنغافورة وبعض الدوؿ
اإلسالمية األكةر ترجيحاً أف يتـ تفضيؿ أسموئ المركزية في اتخاذ القرار المركزية في المياكؿ
التنظيمية وتعدد المستويات امدارية والةقافة الموجمة نحو التحكـ والتوجيم .ويشكؿ إحداث
تغييرات أساسية في فمسفة وةقافة المنظمة فيما يتعمؽ بالسمطة والقوة أم ار جوهرياً لتبنى ونجاح
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التمكيف .فالمديريف في تمؾ المنظمات قد يشعروف بعدـ ارتياحمـ في حالة تبنى التمكيف ألنة قد
يؤدى إلى يائ امحتراـ لمسمطة الرسمية لممديريف .أما الموظفيف قد يشعروف بعدـ امرتياح في
اتخاذ ق اررات دوف الرجوع إلى المديريف والح وؿ عمى أذف .وهذا الشعور قد يوجد ظروؼ وبيئة
م تسمح بإيجاد بيئة ممكنة وبالتالي فشؿ التمكيف.
أما المنظمات في المجتمعات ذات الةقافة المنخفضة في التفاوت في السمطة كالنمسا
السويد استراليا الوميات المتحدة األمريكية وبريطانيا ) ( Hofstede, 1984, 1994فاأل مئ
ترجيحاً أف تتبنى المنظمات األسموئ المركزي وتمكيف العامميف.
تجنب الغموض
يتعامػػؿ بعػػد تجنػػئ الغمػػوض مػػع إلػػى إي مػػدى يشػػعر األف ػراد بالحاجػػة لتجنػػئ المواقػػؼ
الغامض ػػة وال ػػى إي م ػػدى يمك ػػف لألفػ ػراد إدارة تم ػػؾ المواق ػػؼ م ػػف خ ػػالؿ الت ػػزود بأنظم ػػة وتعميم ػػات
واضحة ورفض األفكار الجديدة .ففي المجتمعات التي تأتى في مرتبة عاليػة مػف تجنػئ الغمػوض
مة ػػؿ اليون ػػاف البرتغ ػػاؿ الياب ػػاف واألرجنت ػػيف تش ػػيمي بمجيك ػػا وبع ػػض ال ػػدوؿ اإلس ػػالمية

(

) Hofestede, 1984, 1994يشػعر األفػراد بعػدـ امرتيػاح فػي ظػؿ يػائ المياكػؿ والسياسػات
واإلج ػراءات .وم ير ػئ األف ػراد فػػي الح ػػوؿ عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف ال ػػالحيات .وهػػذا بػػدورة قػػد
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يػػؤدى أف تتبنػػى المنظمػػات فػػي تمػػؾ المجتمعػػات نظػػاـ قػػيـ موجمػػة نحػػو الػػتحكـ والتوجيػػم وبنػػاء
تنظيمي ميكانيكي جامد وبالتالي قد م يساعد عمى إيجاد بيئة مناسبة لتبنى التمكيف.
أمػػا فػػي المجتمعػػات التػػي تػػأتى فػػي مرتبػػة متدنيػػة مػػف حيػػث تجنػػئ الغمػػوض كسػػنغافورة هػػونل
كػػونل السػػويد الوميػػات المتحػػدة األمريكيػػة وبريطانيػػا فػػاف األف ػراد يشػػعروف بعػػدـ امرتيػػاح مػػف
النظاـ الذي يركز عمى السياسػات ال ػارمة .وير ػئ األفػراد فػي الح ػوؿ عمػى التمكػيف والمرونػة
ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات بأنفس ػػمـ .فالمنظم ػػات ف ػػي تم ػػؾ المجتمع ػػات عم ػػى األرج ػػح أف تتبن ػػى هياك ػػؿ
تنظيمية مرنة ولديما فري أكبر لتنفيذ برامل لمتمكيف.
امعتقػػاد البػػارز أف التمكػػيف كممارسػػة إداريػػة يمكػػف أف تتطػػابؽ مػػع القػػيـ الةقافيػػة لػػبعض
المجتمعات مقارنة مع مجتمعات أخرى.
هؿ المنظمات العربية جاهزة لتبنى أو تطبيؽ مفموـ التمكيف
 في ظؿ هياكؿ تنظيمية جامدة.
في ظؿ قيادة إدارية تؤمف بالسمطة والقوة.
ويمكػػف لممنظمػػات امختيػػار مػػف تمػػؾ األبعػػاد مػػا يػػتالءـ مػػع قػػدراتما واحتياجاتمػػا .وفيمػػا
يتعمػؽ بتعريػؼ وتحديػػد النمػاذج المختمفػة التػػي يمكػف أف يقػػدـ مػف خاللمػا التمكػيف فػي المنظمػػات
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فقػد اقترحػت ) Lashley (1997العديػػد مػف المبػػادرات التػي تعكػػس بعػض المعػػاني التػي يعطيمػػا
المديريف ألهداؼ لمتمكيف.
أومُ :التمكييين ميين خييشل الم يياركة -Empowerment through participationوتمػػتـ
بتمكػيف العػػامميف بسػػمطة اتخػػاذ القػرار فػػي بعػػض األمػور والممػػاـ المتعمقػػة بالعمػػؿ والتػػي كانػػت فػػي
األساس مف اخت اي المديريف .ويتضمف التمكيف مف خػالؿ المشػاركة تمكػيف المػوظفيف متخػاذ
ق اررات اسػتجابة لطمبػات الزبػائف الفوريػة وتػولى خدمػة العمػالء .ويػتـ تشػجيع هػذا امتجػاة والسػموؾ
في العمؿ بالتدريئ عمى امهتماـ بالعمالء والتدوير الوظيفي.
ةانيػاً :التمكيين مين خيشل االنيدماج  – Empowerment through involvementويمػتـ
أساسػاً بامسػػتفادة مػػف خبػرة وتجربػػة األفػراد فػػي تقػػديـ الخدمػػة مػػف خػػالؿ امستشػػارة والمشػػاركة فػػي
ح ػػؿ المش ػػكالت .حي ػػث يح ػػتفظ الم ػػدير بس ػػمطة اتخ ػػاذ القػ ػرار ولك ػػف يش ػػارؾ الم ػػوظفيف ف ػػي تق ػػديـ
المعمومػػات .حي ػػث تس ػػتخدـ امجتماعػػات الدوري ػػة بكةػ ػرة لتو ػػيؿ المعموم ػػات واستش ػػارة الم ػػوظفيف
لمح وؿ عمى معمومات مسترجعة.
ةالةاً :التمكيين مين خيشل االلتيزام  -Empowerment through commitmentويتضػمف
تمكيف العامميف مف خالؿ التزاممـ ألهػداؼ المنظمػة وتشػجيعمـ عمػى تحمػؿ مسػؤوليات اكبػر عػف
أدائمـ .ويمكف الح وؿ عمى التزاـ العامميف مف خالؿ تحسيف رضا العامميف عف العمؿ والشعور
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بامنتمػاء لممنظمػة .أف اى محاولػة لتحقيػػؽ التػزاـ المػوظفيف يمكػف إف تتػػداخؿ مػع تمكػيف العػػامميف
مف خالؿ المشاركة وامندماج.
رابعػ ػاً :التمكيييين مييين خيييشل تقمييييل المسيييتويات اإلداريييية

Empowerment through

 -delayeringوتعتقػػد  Lashleyأف البنػػاء التنظيمػػي المسػػطح بمسػػتويات وخطػػوط سػػمطة اقػػؿ
يمكػػػف أف يػػػوفر بيئػ ػػة مالءمػػػة و ػػػالحة لمتمكػػػيف تسػ ػػمح لمم ػػوظفيف باتخػ ػػاذ الق ػ ػ ار ارت فػػػي الوقػػػت
المناسػػئ .ويتطمػػئ تبنػػى هػػذا اإلطػػار إ ازلػػة المسػػتويات اإلداريػػة الوسػػطي مػػف خػػالؿ إعػػادة توزيػػع
العمالػػة والتقاعػػد والػػتخمي مػػف العمالػػة ال ازئػػدة .وبجانػػئ ذلػػؾ يػػتـ التركيػػز عمػػى تػػدريئ وتطػػوير
الموظفيف وب احبة زيادة امستةمار في عممية التدريئ.
يوضح الجدوؿ المعاني اإلدارية لمتمكيف والمبادرات المستخدمة
المعاني اإلدارية
التمكيف مف خالؿ المشاركة

المبادرات المستخدمة
فرؽ العمؿ المستقمة /إةراء الوظيفة
مجالس العامميف/التدريئ المستمر/مدراء الموظفيف

التمكيف مف خالؿ امندماج

دوائر الجودة/برنامل امقتراحات
موجز الفريؽ

التمكيف مف خالؿ املتزاـ

مشاركة العامميف في الممكية
مشاركة العامميف في األرباح-برنامل عالوة الموظفيف
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برنامل جودة الحياة في العمؿ
التمكيف مف خالؿ تقميؿ

ت ميـ العمؿ /إعادة التدريئ/فرؽ العمؿ المستقمة

المستويات اإلدارية

إةراء الوظيفة /المشاركة في اإلرباح/برنامل عالوة الموظفيف

نماذج التمكين
لبموغ أو امقترائ مف التمكيف تحتاج كؿ منظمػة أف تػتفمـ التمكػيف وفقػاً لظروفمػا ومحػيط
البيئة الداخمية والخارجية .وتظمر مراجعة لألدبيات أمةمة لمختمؼ نمػاذج التمكػيف والتػي يمكػف أف
تساعد عمى تحميؿ وفمـ مفموـ التمكيف .سوؼ يعرض الباحث أهـ النماذج التػي تفسػر التمكػيف
ومنما:
نموذج ) Conger and Kanungo (1988
عػػرؼ  Conger and Kanungoالتمكػػيف كمفمػػوـ تحفيػػزي لمفاعميػػة الذاتيػػة .وتبنػػى
الكاتب ػػاف نم ػػوذج التحفي ػػز الف ػػردي لمتمك ػػيف حي ػػث ت ػػـ تعري ػػؼ التمك ػػيف " كعممي ػػة لتعزي ػػز الش ػػعور
بالفاعميػػة الذاتيػػة لمعػػامميف مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى الظػػروؼ التػػي تعػػزز الشػػعور الضػػعؼ والعمػػؿ
عمػػى إزالتمػػا والتغمػػئ عميمػػا بواسػػطة الممارسػػات التنظيميػػة الرسػػمية والوسػػائؿ الغيػػر رسػػمية التػػي
تعتمد عمى تقديـ معمومػات عػف الفاعميػة الذاتيػة" .واقتػرح الكاتبػاف أف التمكػيف مماةػؿ لمفمػوـ القػوة
حيث يمكف النظػر لػم مػف زاويتػيف .أومً :يمكػف النظػر لمتمكػيف كمركػئ ات ػالي – فػالتمكيف يػدؿ
ضػػمناً عمػػى تفػػويض القػػوة .ويمكػػف النظػػر لمتمكػػيف أيضػػا كمركػػئ تحفيػػزى .فػػالتمكيف يػػدؿ ضػػمناً
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وبكؿ بساطة عمى اكةر مف معنى المشػاركة فػي القػوة أو السػمطة ويظمػر ذلػؾ جميػاً فػي التعريػؼ
الػذي تبنػا الكاتبػاف .ولتقريػر مسػتوى التمكػيف فػي إي منظمػة حػدد Conger and Kanungo
خمس مراحؿ لعممية التمكيف وتتضمف:
المرحمػة األولػى :تشػػخيي الظػروؼ داخػػؿ المنظمػة التػي تسػػبئ فػي الشػػعور بفقػداف القػػوة
بيف العػامميف .ويمكػف ت ػنيؼ هػذ العنا ػر إلػى عوامػؿ تنظيميػة كػالتغيرات التنظيميػة الرئيسػية
المنػػاخ البيروق ارطػػي الضػػغوط التنافسػػية ضػػعؼ نظػػاـ امت ػػامت والمركزيػػة العاليػػة فػػي توزيػػع
لممػ ػ ػوارد .أم ػ ػػا عنا ػ ػػر أس ػ ػػموئ األشػػ ػراؼ ونظ ػ ػػاـ المكاف ػ ػػشت فتش ػ ػػمؿ التس ػ ػػمط الس ػ ػػمبية التحدي ػ ػػد
امعتباطي لممكأفات ضعؼ قيـ التحفيز و يائ اإلبداع .وتشمؿ عنا ػر ت ػميـ العمػؿ يػائ
وضػػوح الػػدور ضػػعؼ أو يػػائ التػػدريئ والػػدعـ الفنػػي نقػػي السػػمطة المناسػػبة عػػدـ التحديػػد
المناسػػئ لمم ػوارد األهػػداؼ الغيػػر واقعيػػة محدوديػػة امت ػػاؿ بػػيف القيػػادات امداريػػة والعػػامميف
الروتيف الشديد في العمؿ وضعؼ التنوع في العمؿ .)Conger, and Kanungo, 1988
أف الحاجة لتبنى التمكيف تكوف ضرورية عنػدما يشػعر العػامميف بضػعفمـ وعجػزهـ داخػؿ التنظػيـ.
ولمػػذا مبػػد أف تعمػػؿ اإلدارة عمػػى التق ػػي والتعػػرؼ عمػػى األسػػبائ التػػي أدت إلػػى ذلػػؾ الشػػعور.
وعنػػدما يػػتـ التعػػرؼ عمػػى تمػػؾ الظػػروؼ يمكػػف لممنظمػػة أف تتبنػػى اسػػتراتيجية لمتمكػػيف مزلػػة تمػػؾ
الظروؼ.
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المرحمة الةانية :استخداـ أساليئ إدارية مةؿ اإلدارة بالمشػاركة ومتطمباتػم كتحديػد المػدؼ
إةػ ػ ػراء الوظيف ػ ػػة والمكاف ػ ػػشت المرتبط ػ ػػة ب ػ ػػاألداء .ويج ػ ػػئ أف يك ػ ػػوف الم ػ ػػدؼ م ػ ػػف اس ػ ػػتخداـ تم ػ ػػؾ
امستراتيجيات ليس فقط مأزلة الظػروؼ والعوامػؿ الخارجيػة المسػببة لشػعور العػامميف بفقػداف القػوة
ولكف يجئ استخدامما أيضاً وبشكؿ رئيس في تزويد المرؤوسيف بمعمومات عف فعاليتمـ الذاتية.
المرحم ػػة الةالة ػػة :تق ػػديـ معموم ػػات ع ػػف الفاعميػػػة الذاتي ػػة لمع ػػامميف وذلػ ػؾ باس ػػتخداـ أربػ ػػع
م ادر :المكاسئ الغير فعالة التجارئ المنجزة اإلقناع المفظي وامستةارة العاطفية.
المرحمػ ػػة الرابعػ ػػة :ونتيجػ ػػة مسػ ػػتقباؿ المرؤوسػ ػػيف لتمػ ػػؾ المعمومػ ػػات سيشػ ػػعر المرؤوسػ ػػيف
بالتمكيف مف خالؿ الزيادة في الجمد المبذوؿ وتوقعات األداء وامعتقاد بالفاعمية الذاتية.
المرحم ػػة الخامس ػػة :التغيي ػػر ف ػػي الس ػػموؾ م ػػف خ ػػالؿ إ ػ ػرار ومب ػػادأة المرؤوس ػػيف إلنج ػػاز
أهداؼ المممة المعطاة.
اخت ػا اًر يػػرى الكاتبػػاف التمكػػيف" العمميػػة التػػي مػف خاللمػػا يعتقػػد الفػػرد أف فاعميتػػم الذاتيػػة
تتحس ػػف" .أف تمك ػػف تعن ػػى أف تس ػػعى عم ػػى تقوي ػػة اعتق ػػاد الف ػػرد بفاعميت ػػم الذاتيػ ػة أو تعم ػػؿ عم ػػى
أضعاؼ أو التقميؿ مف اعتقاد الفرد بفقداف لمقوة .)Conger and Kanungo, 1988
نموذج ) Thomas and Velthouse ( 1990
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قػػاـ  Thomas and Velthouseبإكمػػاؿ العمػػؿ الػػذي أنجػػز

Conger and

 Kanungoفبنى نموذج التمكيف امدراكى  .cognitiveوعرفا التمكيف كزيػادة فػي تحفيػز الممػاـ
الداخمية والتي " تتضمف الظروؼ العامة لمفرد التي تعود ب فة مباشر لممممة التي يقوـ بما التػي
بدورها تنتل الرضا والتحفيػز" .وأشػا ار إلػى أف التمكػيف يجػئ أف يبػدأ مػف الػذات ونظػاـ المتعقػدات.
ويتضػػمف نظ ػػاـ المتق ػػدات كيفي ػػة النظػ ػرة لمع ػػالـ الخ ػػارجي ومفم ػػوـ الػ ػذات ال ػػذي يش ػػجع الس ػػموكيات
المادفة وربطما مع أهداؼ ومنمجيات التمكيف التي تطبؽ في المنظمة .وحػدد الكاتبػاف أربػع أبعػاد
نفسية لمتمكيف حيث شع ار أنما تمةؿ أساساً لتمكيف العامميف.
 Sense of impactالتػػأةير الحسػػي أو امد اركػػى .ويق ػػد بالتػػأةير الحسػػي" الدرجػػة التػػي ينظػػر
لمسػػموؾ " عمػػى انػػم يمكػػف أف تعمػػؿ اختالفػػا" فيمػػا يتعمػػؽ بإنجػػاز المػػدؼ أو المممػػة التػػي بػػدورها
تحدث التأةير المق ود في بيئة الفرد" .ويقيـ التأةير بامعتقاد بأف الفرد يمكف أف يؤةر فػي عمػؿ
ا خريف وكذلؾ الق اررات التي يمكف أف تتخذ عمى كؿ المستويات.
 Competenceالكفاية " .ويق د بما إلى إي درجة يمكػف لمفػرد أداء تمػؾ األنشػطة بممػارة عاليػة
عندما يقوـ بالمحاولة" .فاألفراد الذيف يتمتعوف بالكفاءة يشعروف بأنمـ يجيدوف المماـ التي يقوموف
بما ويعرفوف جيداً بأنمـ يمكف أف يؤدوا تمؾ المماـ بإتقاف أف هـ بذلوا جمداً .فالكفاية شػعور الفػرد
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باإلنجاز عند ادائة أنشطة المماـ التي اختارها بممارة .والشػعور بالكفايػة يتضػمف اإلحسػاس بػأداء
المماـ بشكؿ جيد والجودة في أداء المماـ.
 meaningfulnessإعطاء معنى لمعمؿ " .تمتـ بقيـ المدؼ أو المماـ التي يتـ الحكـ عميما مػف
خػػالؿ معػػايير أو أفكػػار الفػػرد" .ويشػػمؿ إعطػػاء معنػػى لمعمػػؿ مقارنػػة بػػيف متطمبػػات دور العمػػؿ
ومعتقدات الفرد كاعتقاد الفرد مةالً أف المماـ التي يقوـ بما ذات قيمة .فإعطاء معنى لمعمؿ تعنػى
أف يشػعر الفػرد بالفر ػة بممارسػتم ممػاـ إل ػراض نبيمػة  .فالشػعور بػالمعنى لمعمػؿ يمةػؿ إحساسػا
أف الفرد في طريؽ يستحؽ جمد ووقتة وأنة يؤدى رسالة ذات قيمة.
 " Choiceتتضمف المسؤولية المسببة لت ػرفات الفػرد" .امختيػار أف يشػعر الفػرد بالفر ػة فػي
اختيار المماـ ذات المعنى لم وأدائما بطريقة تبدو مالئمة .وهذا الشعور بامختيار يوفر شعو اُر أف
الفرد ح اًر في اختيار واإلحسػاس بأنػة قػاد اًر عمػى اسػتخداـ حكمػة الشخ ػي والت ػرؼ مػف خػالؿ
تفممة لممممة التي يقوـ بما.
التمكين كإستراتيجية إدارية
ينبغى عمى المنظمات التي تسػعى إلدخػاؿ ةقافػة التمكػيف أف تتبنػى أسػموئ لبنػاء
نظـ وعمميات التي تطمؽ قدرات وامكانيات العامميف ويمكف لممنظمة أف تحقؽ ذلؾ مف خالؿ:
 التركيز عمى السموؾ المر وئ مف قبؿ المنظمة.
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 تغيير البناء التنظيمي التقميدي لمح وؿ عمى السموؾ المر وئ.
 بناء مناخ مف الةقة بيف اإلدارة والعامميف.
 فتح قنوات امت اؿ في جميع امتجاهات.
 تشجيع العامميف عمى التعمـ والتطوير الذاتي.
 أيجاد فرؽ اإلدارة الذاتية.
 دعـ مشاركة العامميف في اتخاذ القرار.
 التعامؿ مع ال راع التنظيمي بفاعمية وكفاءة.
ولتحقيػؽ ذلػػؾ مبػػد مػف إحػػداث تحػػوؿ فػي فكػػر واسػػتراتيجية اإلدارة .وتعتمػد ةقافػػة التمكػػيف
عمى اندماج ومشاركة الجميع كؿ مػف اإلدارة والعػامميف عمػى حػداً سػواء لتحقيػؽ النجػاح .فػاملتزاـ
ومشاركة القيػادات امداريػة شػرط أساسػي إليجػاد ةقافػة شػاممة لمتمكػيف .وتمكػيف العػامميف م يعنػى
بحػػاؿ مػػف األح ػواؿ سػػحئ البسػػاط مػػف المػػديريف ولكػػف التركيػػز بػػدمً مػػف ذلػػؾ عمػػى تػػوفير الوقػػت
والجمد لممديريف لمعمؿ.

اطار لمتمكين العممين

لمتغمئ عمى المعوقات التى قد تواجة تطبيؽ تمكيف العامميف فى بيئة امعماؿ العربية

ينبغى أف يتـ تطبيؽ تمكيف العامميف تدريجياً وعمى مراحؿ متعددة .حيث تن ح المنظمات التى
تسعى لتطبيؽ تمكيف العامميف أف تنمل أسموئ التدرج خطوة بخطوة فى تنفيذ برنامل التمكيف
معداد وتميئة ةقافة المنظمة لتقبؿ مفموـ التمكيف .ويقترح الباحث اطار مف ةالةة مراحؿ وهى:
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المرحمة األولى :مرحمة امعداد والتميئة المرحمة الةانية:مرحمة التنفيذ المرحمة الةالةة :مرحمة
المتابعة
المرحمة األولى-مرحمة االعداد والتهيئة
لكى يكتئ لبرنامل التمكيف النجاح وامستمرار ينبغ خالؿ هذة المرحمة تقييـ قدرات وامكانيات
المنظمة لتبنى التمكيف حيث يتـ تحديد وتوفير الموارد األساسية .أهـ السمات األساسية لمذة
المرحمة تتضمف:
صياغة وتطوير رؤية لممنظمة
يرى ) Block ( 1987كذلؾ أف بناء الرؤية تمةؿ الخطوة األولػى نحػو التمكػيف.
فالرؤية تزود الموظفيف باإلحساس " ما الذي سنقوـ بػم محقػاً" وبالتػالي تقػودهـ لإلبػداع وتسػمح
لمـ باتخاذ ق اررات ت ئ في امتجاة الذي تعتقد القيادة اإلدارية بأنة

حيح.

حيث يجئ أف يتـ دعـ رسالة المنظمة بالقيـ األساسية التي تؤمف بما المنظمة .وتتضمف
هػػذ الخطػػوة إعطػػاء العػػامميف حيػػز ومتسػػع لمقيػػاـ بالعمػػؿ واعطػػائمـ كػػذلؾ الةقػػة الالزمػػة متخػػاذ
الق اررات .وقد تمةؿ هذ الرؤية تحد حقيقي نظ اًر لطبيعػة النظػرة التقميديػة التػي تعمػؿ بمػا كةيػ اًر مػف
المنظمات)  .(Quinn and Spreitzer,1997فعممية نجاح التمكيف تعتمد وبشكؿ أساسى تولية
اإلدارة امهتماـ والتفكير الكافييف وتعمؿ عمى ربط برنامل التمكيف بأهداؼ وقيـ المنظمة.

53

حيػػث ير ػػئ األفػراد الػػذيف يػػتـ تمكيػػنمـ بػػأف يشػػعروا بػػأنمـ عمػػى معرفػػة برؤيػػة واسػػتراتيجية
اإلدارة العميػػا .وقػػد أشػػار )( 1994

 Cookأف التمكػػيف يمكػػف أف يكػػوف فعػػامً فػػي حالػػة ربطػػة

بأهداؼ المنظمة .حيػث تحتػاج اإلدارة العميػا أف تخمػؽ إجماعػا حػوؿ رؤيػة ورسػالة المنظمػة والقػيـ
واأله ػداؼ التػػي تسػػعى لتحقيقمػػا .فعنػػد إيضػػاح رؤيػػة ورسػػالة المنظمػػة لمعػػامميف فػػأنمـ بػػال شػػؾ
سيشعروف بامتالكمـ القدرة عمى الت رؼ بحرية فػي عمممػـ بػدمً مػف انتظػار األوامػر والتوجيمػات
مػػف المشػرفيف .وتػػوفر رؤيػػة المنظمػػة بالتأكيػػد تحػػدى لممػػوظفيف لبػػذؿ أق ػػى قػػدراتمـ لتحسػػيف أداء
المنظمػػة وأدائمػػـ  .)Quinn and Spreitzer, 1997, Cook, 1994وركػػز Lawler
)  (1992عمػػى أهميػػة دور اإلدارة العميػػا فػػي امت ػػاؿ مػػع المػػوظفيف بشػػكؿ فعػػاؿ لنقػػؿ واي ػػاؿ
الرؤية وتوضيح السموؾ المر وئ بم لمو وؿ لألداء المطموئ لتحقيػؽ األهػداؼ .وأظمػرت د ارسػة
) (cacciope, 1998أف برنػػامل التمكػػيف الػػذي تبنتػػم Hotel in

Burswood Resort

 Western Australiaلػػـ يحقػػؽ كػػؿ التوقعػػات ويعػػود ذلػػؾ لحقيقػػة عػػدـ ربػػط البرنػػامل بأهػػداؼ
وأعمػػاؿ الفنػػدؽ وادائػػة .وقػػد أدركػػت إدارة الفنػػدؽ هػػذا األمػػر وعممػػت عمػػى تطػػوير رسػػالة ورؤيػػة
يشارؾ فيما الجميع.

االنفتاح وفرق العمل
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لكػي يشػعر األفػراد بأنػة تػػـ تمكيػنمـ م بػد أف يشػػعروا أنمػـ جػػزء مػف ةقافػة الشػػركة التػي تعتبػػر أف
األ وؿ البشرية أهـ موارد المنظمة .فالفرد الذي يتـ تمكينم يجئ أف يشػعر أف األفػراد فػي ادارتػة
أو وحدتم يمكػف أف يعممػوا سػوياً وبشػكؿ جمػاعي فػي حػؿ مشػاكؿ العمػؿ .واف أفكػار العػامميف يػتـ
احترامما وتؤخذ عمى محمؿ الجد  .)Quinn and Spreitzer, 1997واإليماف بأعضاء الفريػؽ
يتضػمف الةقػة  )Trustويتفػؽ ) Taborda ( 1999:3فػي الػدعوة أف التمكػيف الحقيقػي يتطمػئ "
الةق ػػة ب ػػالفرد" والعم ػػؿ عم ػػى إيج ػػاد الةق ػػة ل ػػيس فق ػػط داخ ػػؿ أعض ػػاء الفري ػػؽ ولك ػػف ف ػػي ك ػػؿ أرج ػػاء
المنظمػػة .ويػػرى )(1999

 Harariأف حريػػة الو ػػوؿ لممعمومػػات الحساسػػة تظمػػر درجػػة الةقػػة

داخؿ المنظمػة حيػث تعتبػر الةقػة أحػد المحتويػات األساسػية لتمكػيف العػامميف .ويػدؿ تػوفر عن ػر
حرية الو وؿ لممعمومات الحساسة لزيػادة امت ػاؿ داخػؿ المنظمػة هػذا ويعتبػر عن ػر امنفتػاح
فػي امت ػاؿ ضػرورة لبرنػامل تمكػيف العػامميف ( Harari, 199; Kirkmord and Rosen,
). 2000
النظام والتوجية
أفػػاد األف ػراد الممكنػػيف أف منظمػػاتمـ تػػزودهـ بأهػػداؼ واضػػحة خطػػوط واضػػحة لمسػػمطة
وممػػاـ ومسػػؤوليات واضػػحة .فبينمػػا يتمتػػع األفػراد بامسػػتقاللية فػػأنمـ فػػي الوقػػت نفسػة عمػػى وعػػى
بالحدود المرسومة لحرية ت ػرفمـ متخػاذ القػرار وهػـ كػذلؾ عمػى عمػـ بمسػؤولياتمـ .فػاألفراد الػذيف
يػتـ تمكيػنمـ لػديمـ أهػداؼ واضػحة ومرتبطػة بأهػداؼ المنظمػة .وبحسػئ رأى
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Quinn and

) Spreitzer ( 1997فأف وجود نظاـ واضح لمعامميف يحد مف عدـ التأكد والغموض والذي عادة
ما ي احئ جمود التمكػيف .فقػد وجػد )  Spreitzer (1996أف هنػاؾ عالقػة قويػة بػيف مػوض
الدور والتمكيف .فاألهداؼ والمماـ التي عادة ما تتميز بمرونة عالية تدخؿ عدـ التأكد والغموض.
فعؿ سبيؿ المةاؿ

يائ تحديد المدؼ قد يؤدى إلى تضارئ في المدؼ عبر العديد مف أ حائ

الم ػػالح .و مػػوض أو عػػدـ وضػػوح خطػػوط السػػمطة قػػد يخمػػؽ كػػذلؾ عػػدـ التأكػػد عنػػدما يحػػاوؿ
األفػ ػراد إرض ػػاء توقع ػػات العدي ػػد م ػػف أ ػػحائ الم ػػالح ف ػػي المنظم ػػة .وبن ػػاء عم ػػى ذل ػػؾ تس ػػاعد
المعمومات عمى تقميؿ درجة عدـ التأكد مف خالؿ زيادة تفمـ األفراد لبيئة عمممػـ( Suttonand .
) Kahn, 1997ويقترح ) Lawler ( 1992نوعيف محدديف مف المعمومات الضرورية لمتمكيف:
 معمومات عف رؤية المنظمة.
 معمومات عف األداء.
فعنػػدما يكػػوف األف ػراد عمػػى معرفػػة باتجػػاة المنظمػػة فػػأنمـ يشػػعروف بقػػدراتمـ عمػػى أخػػذ المبػػادرة.
وكذلؾ عندما يكونوا عمى تفمـ ومعرفة تامة بأداء اإلدارة التي يعمموف بما فإنمـ يكونوا في وضع
متخ ػاذ الق ػرار آو الت ػأةير عمػػى الق ػ اررات لتحسػػيف األداء .أف رسػػالة المنظمػػة التػػي تركػػز عمػػى أف
المورد البشرى كعن ر حاسـ مف أ وؿ المنظمة ترسؿ رسالة لمعامميف بأف المنظمة تقدرهـ.
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الدعم وال عور باألمان
فػػي سػػبيؿ أف يشػػعر األف ػراد بػػأف النظػػاـ يػػوفر لمػػـ بيئػػة تشػػجع عمػػى التمكػػيف يحتػػاج أف
يش ػػعر األف ػ ػراد بوجػػػود دعػػػـ اجتم ػػاعي مػ ػػف رؤسػ ػػائمـ زمالئم ػػـ ف ػػي العمػ ػػؿ والمش ػ ػرفيف .فجمػػػود
الموظفيف ألخػذ المبػادرة والمخػاطرة يجػئ أف تعػزز وتػدعـ بػدمً مػف معاقبتمػا .ففػي حالػة فقػداف أو
ضػػعؼ الػػدعـ امجتمػػاعي فػػأف المػػوظفيف سيشػػعروف بػػالقمؽ بشػػأف الح ػػوؿ عمػػى أذف قبػػؿ القيػػاـ
بالت رؼ بدم ًًمف طمئ ال فح في حالة ارتكائ أخطاء .يجئ أف يتػوافر امعتقػاد لػدى األفػراد
أف برن ػػامل التمك ػػيف ال ػػذي تتبن ػػا المنظم ػػة سيش ػػكؿ عممي ػػة دع ػػـ ومس ػػاندة لم ػػتعمـ والتط ػػوير ل ػػدى
العامميف.

القيادة اإلدارية
امفت ػ ػراض ال ػ ػرئيس فػ ػػي فك ػ ػرة التمكػ ػػيف أف سػ ػػمطة اتخػ ػػاذ الق ػ ػرار يجػ ػػئ أف يػ ػػتـ تفويضػ ػػما
لممػػوظفيف فػػي ال ػػفوؼ األماميػػة لكػػي يمكػػف تمكيػػنمـ لالسػػتجابة ب ػػورة مباشػرة لطمبػػات العمػػالء
ومشػػاكممـ واحتياجػػاتمـ .ويتضػػح أف فك ػرة التمكػػيف تتطمػػئ تغييػػر األنمػػاط القياديػػة التقميدي ػة الػػذي
يركز عمى السمطة والتوجيم إلى نمط قيػادى يػؤمف بالمشػاركة والتشػاور .وهػذا بػدورة يتطمػئ تغييػر
جػػذري فػػي أدوار العمػػؿ ومػػف ةػػـ العالقػػة بػػيف المػػدير والمرؤوسػػيف .بالنسػػبة لػػدور المػػدير يتطمػػئ
التحوؿ مف التحكـ والتوجيم إلى الةقة والتفويض أما بالنسبة لدور المرؤوسيف فيتطمئ التحوؿ مف
أتباع التعميمات والقواعد إلى المشاركة في اتخاذ الق اررات .ويبرز دور القيادة التحويمية حيث يمةؿ
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تمكػػيف العػػامميف أحػػد الخ ػػائي التػػي تميػػز القيػػادة التحويمي ػة عػػف القيػػادة التبادليػػة .حيػػث يتميػػز
القيػػادة التحويمي ػة بأتبػػاع أسػػاليئ وسػػموكيات تشػػجع عمػػى تمكػػيف العػػامميف كتفػػويض المسػػؤوليات
تعزيز قػدرات المرؤوسػيف عمػى التفكيػر بمفػردهـ وتشػجيعمـ لطػرح أفكػار جديػدة وابداعيػة Dvir
) .)et. Al., 2002ويرى ) Bennis and Nanus ( 1985أف القائد العظيـ يعمػؿ عمػى تمكػيف
ا خريف لمساعدتمـ عمى تحويؿ رؤيتمـ إلى حقيقة المحافظة عميما .حيث يؤكد الكاتباف أف القادة
الذيف يتمتعوف بسموؾ تحويمي لػديمـ القػدرة عمػى إمػداد مػرؤ وسػيمـ بالطاقػة واإللمػاـ لتمكيػنمـ مػف
الت رؼ عف طريػؽ إمػدادهـ برؤيػة لممسػتقبؿ بػدمً مػف امعتمػاد عمػى أسػموئ العقػائ والمكأفػات.
فالقيادات التي تممؾ الرؤية يمكف أف تخمؽ مناخ المشاركة وتميؤ الظروؼ المساعدة لمتمكيف التي
عػػف طريقمػػا يسػػتطيع المػػوظفيف أف يأخػػذوا عمػػى عػػاتقمـ السػػمطة متخػػاذ القػ اررات التػػي تعمػػؿ عمػػى
تحقيػػؽ الرؤيػػة .وبجانػػئ إمػػداد المػػوظفيف بالرؤيػػة فالقيػػادة التحويمي ػة تتميػػز بقػػدرتما عمػػى خمػػؽ
السػػموؾ اإللمػػامي الػػذي يعػػزز الفاعميػػة الذاتيػػة لمعػػامميف لمو ػػوؿ إلػػى المػػدؼ

( Bassand

) .Avolio,1993وتتميػػز القي ػػادات الت ػػي ل ػػديما توقع ػػات وطموحػػات عالي ػػة بق ػػدرتما عم ػػى تعزي ػػز
الفاعمية الذاتية لمموظفيف وتحفيزهـ لبناء المبادرة الفردية لتحقيؽ المدؼ .) Eden, 1992
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وقػد قػدمت د ارسػة ) Quinn and Spreitzr (1997رؤيػة متعمقػة لكيفيػة تغييػر سػموؾ
القيادة لكي يمكف لمتمكػيف أف يضػرئ بجػذور فػي المنظمػة .حيػث طرحػا مجمػوعتيف مػف األسػئمة
التي تحتاج مف كؿ مدير أو مشرؼ أف يجد إجابة لما:
المجموعة األولى :بعض األسئمة ال عبة
 إذا كاف الشعور بوضوح الرؤية امستراتيجية احد الخ ائي الرئيسة لمبيئػة الممكنػة هػؿ
أعمػ ػػؿ ب ػ ػػورة مسػ ػػتمرة لتوضػ ػػيح إدراؾ األف ػ ػراد الػ ػػذيف يعممػ ػػوف تحػ ػػت قيػ ػػادتي بامتج ػ ػػاة
امستراتيجي
 إذا كػػاف امنفتػػاح وفػػرؽ العمػػؿ مػػف خ ػػائي البيئػػة الممكنػػة هػػؿ اعمػػؿ جاهػػداً وب ػػورة
مستمرة لمشاركة واندماج األفراد الذيف يعمموف تحت قيادتي
 إذا كاف النظاـ والتحكـ مف خ ائي البيئة الممكنة هؿ اعمػؿ ب ػورة مسػتمرة لتوضػيح
التوقعات المتعمقة باألهداؼ والمماـ وخطوط السمطة لألفراد الذيف يعمموف تحت قيادتي
 إذا كاف الدعـ وا ماف مف خ ائي البيئة الممكنة هؿ عممت ب ورة مستمرة عمى حػؿ
النزاعات وال راعات فيما بيف األفراد الذيف يعمموف تحت قيادتي
المجموعة الةانية :بعض األسئمة ال عبة
 إلى إي مدى لدى شعور بمعنى العمؿ الذي أقوـ بم وما يجئ عمى أف أقوـ بم لزيادتم
 إلى إي مدى لدى إحساس بالقدرة عمى التأةير والقوة وما يجئ عمى أف أقوـ بم لزيادتم
 إلى إي مػدى لػدى شػعور بالكفايػة والةقػة لمقيػاـ بتنفيػذ عممػي ومػا يجػئ عمػى أف أقػوـ بػم
لزيادتم
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 إلى إي مدى لدى شعور بامسػتقاللية والقػدرة عمػى امختيػار ومػا يجػئ عمػى أف أقػوـ بػم
لزيادتم
وتظمػػر هػػذ األسػػئمة أنػػة قبػػؿ أف نبػػدأ بالعمػػؿ عمػػى أيجػػاد بيئػػة عمػػؿ يمكػػف مػػف خاللمػػا
تمكيف ا خريف يجئ أف نبدأ أوم بتمكيف أنفسنا .حيث يجئ عمى القيادة اإلداريػة أف تكػوف مػةالً
يحتذي بػم مػف قبػؿ العػامميف وتبػدأ بعمميػة التغييػر الذاتيػة .وهنػاؾ بعػض األعمػاؿ التػي يمكػف أف
يقوـ بما القائد لي بح نموذجاً إيجابيا يقتدي بم العامميف كأف يعمف قيـ واضحة ويػدعمما بالسػموؾ
والممارس ػػة وأف يك ػػوف مة ػػامً يحت ػػذي ب ػػم .وتتطم ػػئ القي ػػادة الفعال ػػة تػ ػوافر مجموع ػػة م ػػف الكف ػػاءات
الجوهرية .وقد حدد ) Higgs and Rowland (2001مجموعة مف الكفاءات األساسية لمقيادة
الفعالة وتتضمف تمؾ الكفاءات مايمى:
 إيجػػاد حجػػة مقنع ػػة لتبنػػى التغيي ػػر-حيػػث يشػػرؾ القائ ػػد جميػػع الع ػػامميف فػػي إدراؾ حاج ػػة
المنشاة لتبنى التغيير.
 إحػػداث تغييػػر فػػي البنػػاء التنظيمػػي -التأكػػد مػػف أف التغييػػر بنػػى عمػػى أسػػاس تفمػػـ عميػػؽ
محتياجات المنشاة ودعـ بمجموعة مف األدوات والعمميات.
 مشاركة وادماج العامميف جميع العامميف في المنشاة لبناء املتزاـ بعممية التغيير.
 التنفيػػذ والمحافظػػة عمػػى التغيي ػرات -بنػػاء وتطػػوير خطػػة فعالػػة لتنفيػػذ التغييػػر والتأكػػد مػػف
إيجاد خطة لممتابعة.
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تط ػػوير الق ػػدرات -التأك ػػد م ػػف تط ػػوير ق ػػدرات األفػ ػراد لمعم ػػؿ عم ػػى مواجم ػػة متطمب ػػات التغيي ػػر
ودعممـ ومساندتمـ خالؿ مراحؿ التغيير
الس ػؤاؿ م ػػا موا ػػفات القي ػػادات اإلداريػػة الت ػػي تتػػولى قي ػػادة منظماتنػػا وه ػػؿ تمػػؾ القي ػػادات عم ػػى
استعداد لتقبؿ مفموـ التمكيف
 في ظؿ عدـ ةقتما بقدراتما.
 في ظؿ عدـ وجود رؤية واضحة.
 في ظؿ يائ القدوة اإلدارية.
 في ظؿ يائ القدرة عمى امختيار.
مرحمة التنفيذ

التدريب

لكي يمكف تنفيػذ برنػامل لتمكػيف العػامميف تحتػاج المنظمػة أف تبػذؿ جمػود حةيةػة ومكةفػة لتػدريئ
المػديريف والمػػوظفيف .ونػوة ) Bowen and Lawler (1995: 80عمػػى أهميػة التػػدريئ الػػذي
يحق ػػؽ لمموظ ػػؼ اإلط ػػالع الش ػػامؿ عم ػػى أنش ػػطة الوظيف ػػة الت ػػي يق ػػوـ بم ػػا .وأوض ػػح

Byhan

) (1997:28:30أف م ػػف ب ػػيف خ ػػائي المنظم ػػات الممكن ػػة " الت ػػدريئ عم ػػى قي ػػادة التمك ػػيف...
التدريئ عمى الوظيفة والممػارات الفنيػة ...التػدريئ عمػى ممػارات امت ػاؿ وحػؿ المشػاكؿ" .وذكػر
) Gandz (1990:76أيضا " أف التدريئ الفني ممارات اتخاذ القػرار ممػارات التعامػؿ مػع فػرؽ
العمؿ متطمبات أساسية لتقبؿ التمكيف ولمح وؿ عمى النتائل المأمولة".
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وأكػػد ) Jones et al (1996الحاجػػة لمتحػػوؿ مػػف مفمػػوـ المراقبػػة والػػتحكـ إلػػى مفمػػوـ
التمكيف لكي يمكف لمعامميف المساهمة وانجاز العمؿ بشكؿ أفضؿ .وذلؾ يتطمئ بحسػئ Jones
 et alتأكيػػد ممػػارات جديػػدة لممػػديريف لتعظػػيـ جمػػود العػػامميف .وهػػذ الممػػارات تتعمػػؽ باألش ػراؼ
التسػ ػػميؿ والتيسػ ػػير املتزاـ والةقػ ػػة تقػ ػػدير الػ ػػتعمـ وتممػ ػػؾ العػ ػػامميف امنػ ػػدماج مػ ػػع قػ ػػيـ المنظمػ ػػة
التفػويض والةقػة الذاتيػة لألفػراد التػي تمةػؿ

ػفة أساسػية لمشػاركة العػامميف ).( Potter, 1994

وقػد أقتػرح ) Nicholls (1995برنػامل تػدريبي لممػديريف مػف ةػالث م ارحػؿ .فػي المرحمػة األولػى
ي ػػتـ تحمي ػػؿ الق ػػدرات الحالي ػػة ومس ػػاعدة الع ػػامميف لمعم ػػؿ بأق ػػى طاق ػػاتمـ وق ػػدراتمـ .ف ػػي المرحم ػػة
الةانية المديريف بحاجة مستخداـ أساليئ المدرئ لجعؿ العػامميف يبػذلوف جمػد أكبػر مػف قػد ارتمـ
الحالية .أما في المرحمة الةالةة فيتـ الح وؿ عمى التزاـ العامميف مف خالؿ مشاركتمـ في الرؤية
والقيـ .وعند امنتماء مف المرحمة الةالةة بشكؿ نمائي يتـ تحقيؽ التمكيف الكامؿ.
مرحمة المتابعة والتقويم
بيئة التمكين
88888888888
الثقافة التنظيمية والتمكين
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خطوات لتنفيذ تمكين العاممين
المنظمػػات التػػي تفكػػر فػػي تنفيػػذ برنػػامل لتمكػػيف العػػامميف تحتػػاج أف تػػتفمـ تبنػػى التمكػػيف
ليسػػت بحػػاؿ مػػف األحػواؿ اختيػػار سػػمؿ .وقػػد أوضػػح عػػدد مػػف الكتػػائ أف تمكػػيف العػػامميف عمميػػة
يجػػئ أف تنفػػذ عمػػى م ارحػػؿ .وحػػدد ) Bowen and Lawler ( 1992ةػػالث مسػػتويات م ػف
التمكػػيف فػػي المنظمػػات تت ػراوح مػػف التوجػػة لمػػتحكـ إلػػى التوجػػة لالنػػدماج .وأوضػػح

Caudron

) " (1995:30أف األسػػموئ التػػدريجي أفضػػؿ الطػػرؽ لتمكػػيف فػػرؽ العمػػؿ ..فالمسػػؤوليات لػػإلدارة
الذاتيػػة واتخػػاذ القػرار يجػػئ أف تعمػػد لممػػوظفيف بعػػد التأكػػد مػػف حسػػف أعػػدادهـ" .وأو ػػى Ford
) and Fottler (1995:26أيضا بالتنفيذ التدريجي لتمكيف العػامميف " فأمسػموئ التػدريجي يركػز
أوم عمى محتوى الوظيفة ومف ةـ يتـ محقاً أشراؾ الموظفيف الممكنيف في اتخاذ القػ اررات المتعمقػة
ببيئ ػػة الوظيف ػػة" .وخ ػػالؿ مرحم ػػة التمك ػػيف يمك ػػف ل ػػإلدارة متابع ػػة تق ػػدـ الم ػػوظفيف لتقي ػػيـ اس ػػتعدادهـ
ومس ػػتوى ارتي ػػاح الم ػػديريف لتخم ػػى ع ػػف الس ػػمطة .ونقت ػػرح الخطػ ػوات التالي ػػة لتنفي ػػذ عممي ػػة تمك ػػيف
العامميف:
الخطوة األولى :تحديد أسباب الحاجة لمتغيير
أوؿ خطوة يجئ أف يقرر المدير لماذا يريد أف يتبنى برنامل لتمكيف العامميف .وضح السبئ
أو األسبائ مف وراء تبنى التمكيف .لتبنى التمكيف أسبائ مختمفة.هؿ السبئ :
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 تحسيف خدمة العمالء.
 رفع مستوى الجودة.
 زيادة اإلنتاجية.
 تنمية قدرات وممارات المرؤوسيف.
 تخفيؼ عئ العمؿ عف المدير.
وأياً كاف السبئ أو األسبائ فأف شرح وتوضيح ذلؾ لممرؤوسيف يساعد في الحد مف
درجة الغموض وعدـ التأكد .ويبدأ المرؤوسيف في التعرؼ عمى توقعات اإلدارة نحوهـ وما
المتوقع منمـ .ويجئ عمى المديريف أيضاً شرح الميئة والشكؿ الذي سيكوف عمية التمكيف .يحتاج
المديريف لتقديـ أمةمة واضحة ومحددة لمموظفيف ما يتضمنم المستوى الجديدة لمسمطات .حيث
مبد أف يحدد المدير بشكؿ دقيؽ المسؤوليات التي ستعمد لمموظفيف مف جراء التمكيف.
الخطوة الثانية :التغيير في سموك المديرين
أحد التحديات المائمة التي يجئ أف يتغمئ عميما المديريف إليجاد بيئة عمؿ ممكنة
تت ؿ بتعمـ كيفية التخمي عف السمطة .قبؿ المضي قدماً وبشكؿ جدي في تنفيذ برنامل لمتمكيف
هناؾ حاجة ماسة لمح وؿ عمى التزاـ ودعـ المديريف .فقد أشار ) Kizilos (1990أف العديد
مف المديريف قد أمضى العديد مف السنوات لمح وؿ عمى القوة والسمطة وفى الغالئ يكوف ير
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ار ئ في التخمي أو التنازؿ عنما .وبالتالي يشكؿ تغيير سموكيات المديريف لمتخمي عف بعض
السمطات لممرؤوسيف خطوة جوهرية نحو تنفيذ التمكيف.
أحد التغييرات األساسية التي ستحدث مف جراء تبنى برنامل التمكيف سػتكوف بػالطبع دور
المػػديريف فالمػػديريف بحاجػػة لتغييػػر امدوارالتقميديػػة التػػي كػػانوا يقومػػوف بمػػا فػػي السػػابؽ .فخػػالؿ
عممية التمكػيف يحتػاج المػديريف أف يمعبػوا دور المسػمؿ والمػدرئ لمعػامميف .فوجػود المػدير كمػدرئ
جزء أساسي مف عممية التمكيف .والمدؼ مف وجود المدير كمػدرئ تحسػيف أداء العمػؿ مػف خػالؿ
زي ػػادة ق ػػدرات الم ػػوظفيف إلدارتم ػػـ ألدائم ػػـ .فالم ػػدرئ ش ػػخي يم ػػتـ بك ارم ػػة الف ػػرد اإلنس ػػانية ونم ػػو
الروحػػي ) .( Jones, 1995باإلضػػافة لػػذلؾ يشػػكؿ المػػدرئ قيمػػة مضػػافة لممنظمػػة مػػف خػػالؿ
مسػػاعدة العػػامميف عمػػى الػػتعمـ والتطػػور والنمػػو )  . ( Phillips, 1995فالمػػدرئ يميػػب البيئػػة
ال حية حيث يشعر األفػراد بقػدرتمـ عمػى اتخػاذ قػ اررات ألنفسػمـ عػف طريػؽ تطػوير الةقػة بػالنفس
وبا خريف .فالمدرئ م يخبر الموظفيف بمػا يجػئ أف يقومػوا بػم ولكػف بػدمً مػف ذلػؾ يقػوـ عمػى
مساعدتمـ لي بحوا في وضع أفضؿ مف السابؽ) .) Brown,1997أحد أدوار المػدير الرئيسػة
التأكػػد أف األف ػراد الممكنػػيف يح ػػموف لػػيس فقػػط عمػػى السػػمطة ولكػػف يمكػػنمـ الو ػػوؿ لمم ػػادر
المطموبػػة متخػػاذ وتنفيػػذ القػرار .وبالتػػالي ي ػػبح دور المػػدير تسػػميؿ الو ػػوؿ لممػوارد ولػػيس فقػػط
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امحتفاظ بما دوف أسبائ مقنعة .أف التغيير في دور ومسؤوليات المدير في البيئة التػي تو ػؼ
بالتمكيف يتطمئ تغيير مماةؿ في أسموئ وسموؾ القيادة اإلدارية.
الخطوة الثالثة :تحديد الق اررات ي ارك فيها لممرؤوسين
أف تحديد نوع الق اررات التي سيتخمى عنما المديريف لممرؤوسيف تشكؿ أحد أفضؿ الوسائؿ
بالنسبة لممديريف والعامميف لمتعرؼ عمى متطمبات التغيير في سموكمـ .فالمدراء عادة م يحبذوف
التخمي عف السمطة والقوة التي اكتسبوها خالؿ فترة بقائمـ في السمطة .لذا يفضؿ أف تحدد اإلدارة
طبيعة الق ار ارت التي يمكف أف يشارؾ فيما المرؤوسيف بشكؿ تدريجي .يجئ تقييـ نوعية الق اررات
التي تتـ بشكؿ يومي حتى يمكف لممديريف والمرؤوسيف تحديد نوعية الق ار ارت التي يمكف أف
يشارؾ فيما المرؤوسيف بشكؿ مباشر.
الخطوة الرابعة :تكوين فرق العمل
بكؿ تأكيد مبد أف تتضمف جمود التمكيف استخداـ أسموئ الفريؽ .وحتى يكوف لممرؤوسيف
القدرة عمى إبداء الرأي فيما يتعمؽ بوظائفمـ يجئ أف يكونوا عمى وعى وتفمـ بكيفية تأةير
وظائفمـ عمى يرهـ مف العامميف والمنظمة ككؿ .وأفضؿ الوسائؿ لتكويف ذلؾ اإلدراؾ أف يعمؿ
المرؤوسيف بشكؿ مباشر مع أفراد آخريف .فالموظفيف الذيف يعمموف بشكؿ جماعي تكوف أفكارهـ
وق ارراتمـ أفضؿ مف الفرد الذي يعمؿ منفرداً .وبما أف فرؽ العمؿ جزء أساسي مف عممية تمكيف
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العامميف فأف المنظمة يجئ أف تعمؿ عمى إعادة ت ميـ العمؿ حتى يمكف لفرؽ العمؿ أف تبرز
بشكؿ طبيعي.
الخطوة الخامسة :الم اركة في المعمومات
لكػي يمكػػف لممرؤوسػػيف مػػف اتخػػاذ قػ اررات أفضػػؿ لممنظمػػة فػػأنمـ يحتػػاجوف لمعمومػػات عػػف
وظػػائفمـ والمنظمػػة ككػػؿ .يجػػئ أف يتػػوفر لممػػوظفيف الممكنػػيف فر ػػة الو ػػوؿ لممعمومػػات التػػي
تس ػػاعدهـ عم ػػى تفم ػػـ كيفي ػػة أف وظ ػػائفمـ وف ػػرؽ العم ػػؿ الت ػػي يش ػػتركوا فيم ػػا تق ػػدـ مس ػػاهمة لنج ػػاح
المنظمة .فكمما توفرت معموما ت لممرؤوسيف عف طريقة أداء عمممـ كمما زادت مساهمتمـ.
الخطوة السادسة :اختيار األفراد المناسبين
يجئ عمى المديريف اختيار األفراد الػذيف يمتمكػوف القػدرات والممػارات لمعمػؿ مػع ا خػريف بشػكؿ
جم ػػاعي .وبالت ػػالي يفض ػػؿ أف تتػ ػوافر لممنظم ػػة مع ػػايير واض ػػحة ومح ػػددة لكيفي ػػة اختي ػػار األفػ ػراد
المتقدميف لمعمؿ.
الخطوة السابعة :توفير التدريب
التدريئ أحد المكونات األساسية لجمود تمكيف العامميف .حيث يجئ أف تتضمف جمود
المنظمة توفير برامل مواد تدريبية كحؿ المشاكؿ امت اؿ إدارة ال راع العمؿ مع فرؽ
العمؿ التحفيز لرفع المستوى الممارى والفني لمعامميف.
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الخطوة الثامنة :االتصال لتوصيل التوقعات
يجئ أف يتـ شرح وتوضيح ما المق ود بالتمكيف وماذا يمكف أف يعنى التمكيف
لمعامميف فيما يتعمؽ بواجبات ومتطمبات وظائفمـ .ويمكف أف تستخدـ خطة عمؿ اإلدارة وأداء
العامميف كوسائؿ لتو يؿ توقعات اإلدارة لمموظفيف .حيث يحدد المديريف لممرؤوسيف أهداؼ
يجئ تحقيقما كؿ سنة وتمؾ األهداؼ يمكف أف تتعمؽ بأداء العمؿ أو التعمـ والتطوير.
الخطوة التاسعة :وضع برنامج لممكافآت والتقدير
لكي يكتئ لجمود التمكيف النجاح يجئ أف يتـ ربط المكافشت والتقدير التي يح ؿ عميما
الموظفيف بأهداؼ المنظمة .حيث يجئ أف تقوـ المنظمة بت ميـ نظاـ لممكافشت يتالءـ واتجاهما
نحو تفضيؿ أداء العمؿ في خالؿ فرؽ العمؿ .فأحد عنا ر الدعـ األساسية المساندة لمتمكيف
تتمةؿ في إيجاد وتقديـ مكافأت لمعامميف لالعتراؼ بسموكمـ التمكينى .فالمكافشت تعزز عممية
التمكيف مف خالؿ امعتراؼ وتقدير ممارات األفراد وتقديـ حوافز لمـ لممشاركة .حيث يمكف أف
يح ؿ األفراد الذيف أكمموا برنامل التمكيف عمى شمادات وشعارات تقدير جراء مشاركتمـ في
البرنامل.
الخطوة العا رة :عدم استعجال النتائج
م يكمف تغيير بيئة العمؿ في يوـ وليمة .يجئ الحذر مف مقاومة التغيير حيث سيقاوـ الموظفيف
أي محاولة إليجاد برنامل يمكف أف يضيؼ عمى عاتقمـ مسؤوليات جديدة .وبما أف تبنى برنامل
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لمتمكيف سيتضمف تغيير فأننا نتوقع أف تأخذ اإلدارة والموظفيف وقتمـ إلجادة المتطمبات الجديدة
لبرنامل التمكيف .وبالتالي يجئ عمى اإلدارة عدـ استعجاؿ الح وؿ عمى نتائل سريعة .فالتمكيف
عممية شاممة وتأخذ وقتاً وتتضمف جميع األطراؼ في المنظمة.
بيئة االعمال العربية
عند التطرؽ الى تطبيؽ التمكيف فى مؤسساتنا العريبة يكوف مف المفيد أف نفحي
خ ائي بيئتنا امدارية العربية ومدى توافر البيئة المالءمة لتنطبيؽ التمكيف .أف نجاح أو فشؿ
برنامل التمكيف يخضع بشكؿ أساسى الى مدى توافر المتطمبات الجوهرية فى اليئة التنظيمية
التى قد تساعد أحياناً أو تعيؽ أحياناً أخرى الو وؿ الى تحقيؽ النتائل المأمولة.
معوقات تطبيق التمكين في المنظمات العربية
قد تواجم المنظمات العربية بعض المعوقات التي قد تحد مف قدرتما عمى تطبيؽ تمكيف العامميف
ومف تمؾ المعوقات ما يمي:
 البناء التنظيمي المرمي.
 المركزية الشديدة في سمطة اتخاذ الق ار ارت.
 خوؼ اإلدارة العميا مف فقداف السمطة.
 عدـ الر بة في التغيير.
 خوؼ اإلدارة الوسطى مف فقداف وظائفمـ والسمطة.
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 خوؼ العامميف مف تحمؿ السمطة والمسألة.
 األنظمة وامجراءت ال ارمة التي م تشجع عمى المبادأة وامبتكار.
 السرية في تبادؿ المعمومات.
 ضعؼ نظاـ التحفيز.
 تفضيؿ بأسموئ القيادة امدارية التقميدية.
 ضعؼ التدريئ والتطوير الذاتي.
 عدـ الةقة امدارية.
 عدـ مالءمة نظاـ المكافشت.
االقت ارحات
وإلنجاح عممية التمكيف في بيئة المنظمات العربية نقترح ما يمي:
 تطبيؽ اإلدارة العقائدية.
 امتجا نحو البناء التنظيمي المرف.
 التحوؿ لتطبيؽ مفموـ القيادة التحويمية.
 بناء المنظمة التي تشجع عمى التعمـ الذاتي.
 السماح بتداوؿ المعمومات.
 التحوؿ مف نظاـ األشراؼ القائـ عمى التوجية والتحكـ.
 إعادة النظر في نظاـ المكافشت.
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 توفر التدريئ المالئـ لمقيادات امدارية.
الخشصة
أوضحنا في مقدمة الورقة امهتماـ المتزايد لممنشأت بمفموـ تمكيف العامميف وبينا أف هذا
األتجاة عائد لمضغوط التي تتعرض لما المنشأت لالهتماـ بمواردها البشرية لتحقيؽ الميزة
التنافسية .والمنظمات العربية مدعوة لالستجابة ب ورة سريعة لتمؾ الضغوط وم يمكف أف يشكؿ
نمط اإلدارة التقميدي والقائـ عمى أسموئ اإلدارة مف أعمى إلى أسفؿ النموذج الذي يسمؿ
امستجابة السريعة لمتغيرات المتسارعة .والواقع يظمر أف م طمح تمكيف العامميف لـ يحظى
بامهتماـ المناسئ مف قبؿ الباحةيف والممارسيف وهذا بدورة أةر عمى كفاءة تنمية الموارد
البشرية.
أف م طمح تمكيف العامميف كمفموـ أدارى حديث جدير بالبحث والدراسة ولكف التحدي
الحقيقي الذي يواجم المنظمات العربية كيفية وضع هذا المفموـ موضع التطبيؽ .حيث أظمرت
الدراسات أف نجاح استراتيجية يعتمد عمى بيئة المنظمة وأسموئ تنفيذها لمتمكيف .وامعتقاد البارز
أف التمكيف كممارسة إدارية يمكف أف تتطابؽ مع القيـ الةقافية لبعض المجتمعات مقارنة مع
مجتمعات أخرى.
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وأخي اًر يتضح أف تطبيؽ تمكيف العامميف ليست بحاؿ مف األحواؿ اختيار سمؿ وانما عممية
.متشابكة في عنا رها متداخمة في مكوناتما وأبعادها
وختمنا هذ الورقة بتوضيح بعض العنا ر التي تحد مف تطبيؽ تمكيف العامميف في بيئة
.المنظمات العربية
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